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Szolnokon, Gyulán
már a tavaszi fásításokra készülnekA szolnoki erdőgazdaság fölkészült bői az összegből 2 millió facsemetéta tavaszi fásításra. A termelőszövetkezeti községekben és városokban^ mint Karcagon is az erdészeti előadó bevonásával külön fásítási bizottságok alakultak. A tsz-ekben, főként erdősávtelepítésre kerül sor, valamint a régiek pótlására. A pártbizottság mindenhol segíti a fásítást és igen jelentős szerepet vállalt a KISZ is. Ez talán azért van így, mert a 

tiszaburai KISZ példát mutatott. Az ottani fiatalok kimondták, hogy min
denki annyi fát ültet el, mint ahány 
éves. Öcsödön ezen az alapon már el is ültettek háromezer facsemetét, a 
jászszentgyörgyi iskolások pedig ötszáz darab suhángot. A kivitelezésre átvett fásítás így a tervek szerint eléri a 2,4 millió forintot, amihez még hozzájön az országfásításra szánt 1 millió forint. Jelentős területet fásítanak be tehát tavasszal Szolnok megyében. A csatornák mentén főleg nyárral fásítanak.*A gyulai erdőgazdaságban az erdőgazdaságok vezetőit megkeresték, hogy nagyobb arányú fásítást indítsanak el. Ezen az alapon Dombegyháza, Csabacsüd, Felsőnyomás, Csorvás, Gyoma, Vizesfás, Csuda- balla, Bánkút állami gazdaságai 3 millió forint értékű erdősáv, erdő, facsoport, fasor beültetésére vállalkoztak. Eddig az állami gazdaságok nem rendelkeztek elegendő hitellel, most a Főigazgatóság közbejöttével elhárult a fásítás pénzügyi akadálya. Így aztán a gyulai erdőgazdaságban eb- 
CÍM KÉPÜNK:

és 250 ezer suhángot ültetnek el. A termelőszövetkezetek számára is segítséget jelentett az erdőgazdaság felvilágosító munkája. Azt tapasztalták, hogy a 70 százalékos hosszúlejáratú hitelt rendszerint azért nem veszik a tsz-ek igénybe, mert szabálytalanul hoznak közgyűlési határozatokat és nem ismerik a hosszúlejáratú hitel feltételeit. Az erdőgazdaság előadói 
most előre megszövegezik a hosszú
lejáratú hitelhez szükséges termelő
szövetkezeti közgyűlési határozatokatés azt eljuttatják, még pedig szeme- 
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MUNKANAPTÁR

FAKITERMELÉS. Folytassuk a fakitermelést és gondosan 
ügyeljünk a fagyos idővel, nagyobb hóval kapcsolatos foko
zott baleseti veszélyre. Tartsuk be a munkavédelmi előírá
sokat. A fagyártmány termeléssel továbbra is foglalkozzunk 
s különös gondot fordítsunk a fríztermelésre.

2
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SZÁLLÍTÁS. Közelítésnél használjuk ki a nagyobb hó 
adta előnyöket. Megvédi az újulatot és nagyobb teljesítményt 
biztosít. Minden fogatot és gépet a faanyag szállttá shoz! Biz
tosítsunk elsőséget a fülledékeny anyag szállításának. Szál
lításnál is ügyeljünk a baleseti veszélyre.

ERDŐMŰVELÉS. Szorgalmazzuk a fenyőtobozgyüjtést. A 
magpergetőket a lehetőségig üzemeltessük. Enyhébb időjárás 
esetén gondosan tároljuk a tobozt a pergetésig, hogy a ned
ves anyag be ne fülledjen. Gondozzuk a rétegelt magvakat: 
rendszeresen locsoljuk és lapátoljuk át. A csemetekerti szer
számokat tartsuk karba és készítsük elő a tavaszi munkához.

lyesen a termelőszövetkezet vezetőségeihez.A gyulai erdőgazdaság a jövőre is gondol. Fölkérték mind az állami gazdaságokat, mind a termelőszövetkezeteket, hogy ötéves távlatban készítsenek fásítási tervet részben azért, hogy a szükséges fehérnyár- csemetéket idejében igényelhessék Szegedről és Nyíregyházáról, részben pedig azért, hogy az erdőgazdaság maga is elkészíthesse távlati fásítási tervezetét. Igen nagyjelentőségű az a munka is, amely abból áll, hogy szakemberekből alakított brigád még a tél folyamán föltárja az erdősítésre alkalmas területeket, amelynek alapján az Alföldi ásítást jelentősen előbbre lehet vinni.

GÉPESÍTÉS. A nagy termelési idényben különösen fon
tos, hogy a kitermelő és közelítő gépeket teljes üzemben mű
ködtessük. A karbantartásra az eddiginél is nagyobb gondot 
fordítsunk. Időszerű a művelési gépek jókarbahelyezése és elő
készítése a tavaszi munkákhoz.

Fizetik a nyereségrészesedést az egri 
erdőgazdaságban. Petőfi Imre répás
hutai fakitermelőnek csaknem négy
száz forintot fizet ki az erdőgazdaság 

főkönyvelője.
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MEZŐGAZDASÁG ÉS MELLÉKHASZNÁLAT. Fagymentes 
időben fejezzük be az elmaradt őszi szántást. Hordjuk ki a 
trágyát a földekre. Készítsük elő a vetőmagot. A mellékhasz
nálat vonalán pedig a fűzvessző letermelése és a nádterüle
tek learatása az időszerű feladat.

VADÁSZAT. Könnyen csapázhatjuk és hajthatjuk hóborí
totta erdőben a disznót. A kemény havas télben a vadvédelem 
legyen elsőrendű feladatunk. A nagyvadas területen lássuk 
el a vadat élelemmel. A fácánnak feltétlenül szüksége van 
téli etetésre, de a nyúlnak is rakjunk ki pillangós szénát. A 
havas idő a legalkalmasabb mérgezésre is. Vadászattal apasz- 
szuk a rókák számát.

EGYÉB. Ahol már megengedik a kitermelési munkák, ott 
folytatni kell a V-fa jelöléseket. Enyhébb, hómentes időjárás
ban folytassuk a tisztítást. Vizsgáljuk felül a tárolt tölgy
makk készleteket: ügyeljünk, hogy az egér kárt ne tegyen 
benne, ki ne száradjon, be ne fülledjen.

1958. JANUÁR 31 NAP
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Üj kifejezéssel gazdagodott szókincsünk. Ez az új szó: nyereségrészesedés. Ennek valóban kedves ízével most ismerkednek az erdőgazdaságok dolgozói, 

akik karácsonyra már a nyere
ségrészesedés értelmét jelentő 
száz forintosokból vásároltak 
ajándékokat, vagy éppen zse
bükben és pénztárcájukban őr
zik a jelentős összegeket. Az erdőgazdaságok az októberben kezdődő és végződő gazdasági év miatt előnyös helyzetben vannak, mert dolgozóiknak már decemberben kifizethették a nyereségrészesedést.Az országban több olyan erdőgazdaság van, ahol nyereséggel zárult az év, mint ahol veszteséggel gazdálkodtak. Egészen pontosan huszonnégy erdőgaz
daságban értek el eredményja
vulást az önköltségi terv túltel
jesítése révén és nyereségrészesedés kifizetésére került sor az Erdei Termék Vállalatnál, a Fűzkitermelő Vállalatnál és a Békésmegyei Kosáripari Vállalatnál is. A kifizetésre került összeg eléri a tízmillió forintot, s ezenkívül csaknem hat- és fél millió forintot kaptak az erdőgazdaságok és vállalatok vállalatfejlesztési alapra. Ez utóbbit a vállalatok szociális beruházásokra fordítják, tehát közvetve ugyancsak a dolgozók érdekét szolgálja.Kiemelkedő eredményekkel dicsekedhet a pécsi, zalaeger
szegi, bajai, székesfehérvári, 
nyíregyházi, egri és Szolnok 
megyei erdőgazdaság és az Er
dei Termék Vállalat. De ahol a legkisebb volt a nyereségrésze- dés, ott is legalább egy heti keresetnek megfelelő összeg került kifizetésre.Tizenegy erdőgazdaság nem tudott kimutatni eredmény javulást, ezekben az erdőgazdaságokban is megvan a lehetőség arra, hogy a többiek példája nyomán jövőre javítsanak munkájukon. De az eredményjavulást felmutató erdőgazdaságokban iá*  csak a jó munka révén elért eredményeket vették figyelembe és így például a túltermelésből és a tervtörvény át

hágásából keletkezett nyereséget levonták a nyereségrészesedés jóváhagyása alkalmából.Minek köszönhetik az eredményjavulással gazdálkodó erdőgazdaságok, hogy sikerült az önköltséget leszorítaniok? A legnagyobb eredményt csaknem valamennyi erdőgazdaságban a 
fahasználat vonalán érték el; 
emelkedett az iparifakihozatal 
százaléka, javult a rönkök mi
nősége, csökkentek a szállítási 
költségek. A munkák jobb megszervezésével, a munkafegyelem fokozásával, a takarékos üzemanyagfelhasználással, a gépek gondos karbantartásával és teljes kihasználásával ugyancsak értékes forintokat lehetett megtakarítani. Sokat jelentett az önköltség alakulása szempontjából az erdőgazdaságok he
lyes kooperációja a fűrész- és 
lemezipari üzemekkel. Nem jelentéktelen a fagyártmányter- 
melés fokozásával elért önkölt
ségi javulás sem. Az egri erdőgazdaságban pedig a melléktermék vonalon gazdálkodtak eredményesen s ezzel is jelentősen növelték az erdőgazdaság bevételét.Csaknem valamennyi erdőgazdaságban, elsősorban ott

x><xx>ooooo<}oa(xx)<x>oo<xxxK>ooo<x)<x>oac

Oadásiafi fényképpályázafAz Országos Erdészeti Főigazgatóság fényképpályá*-  zatot hirdet vadászati tárgyú művészi felvételekre. A pályázaton mindenki résztvehet az alábbi feltételekkel:A pályaműveket 18X24 cm méretű nagyításban kell beküldeni. Egy pályázó több felvétellel is szerepelhet. A díjnyertes vagy megvásárolt képeknek az eredeti filmjét vagy lemezét is be kell küldeni. Minden egyes kép hátoldalán feltüntetendő a kép témája, illetve annak pontos, vadászati szempontból is szakszerű leírása. Pályázni
csak eddig nyomtatásban meg 

nem jelent felvétellel lehet.A pályamunkákat az Országos Erdészeti Főigazgatósági által kijelqilt bíráló bizottság bírálja el. A pályadíjak a következők:
I. díj 2000,— Ft, 
két II. díj 1000—1000,— Ft, 
három III. díj 500—500,— Ft.Egyúttal az Országos Erdészeti Fő

ahol nyereségrészesedést fizettek ki, de ott is, ahol ezúttal elmaradt az eredmény javulás — az a tapasztalat, hogy a nyere
ségrészesedés kifizetésének 
rendszere az erdőgazdaság és a 
vállalat gazdájává teszi a dol
gozókat. S a nyereségrészesedés kifizetésének ösztönző hatása máris a jobb munkán mérhető le.A gazdasági évvel dolgozó erdőgazdaságok és egyes vállalatok eredményei s maga a nyereségrészesedés kifizetésének ténye jó hatást kelt a fűrész- és 
lemezipari üzemekben is. Munkások és vezetők mindenütt érdeklődéssel számolgatják, hogy lesz-e eredményjavulás és hogy előreláthatólag milyen összeg kerül kifizetésre? A H ár ősi Fa
lemezművek dolgozói kétheti, a 
Budapesti Fűrészek és a Szege
di Falemezgyár dolgozói két-há- rom heti keresetükre számítanak a látható eredmény javulás alapján. Természetesen a tervek 
részletekben való teljesítése előnyösen befolyásolja az egyes üzemek helyzetét, míg a kizárólag mennyiségi teljesítésre, vagyis látszateredményre törő üzemek dolgozóit könnyen érheti kellemetlen meglepetés.
igazgatóság az arra érdemes pályamunkákat külön jutalomban részesíti, illetve megvásárolia. A pályázat kimenetelétől és (határidejétől függetlenül a szokásos tiszteletdíj ellenében az Országos Erdészeti Főigazgatóság a beküldött pályamunkákat a Főigazgatóság irányítása alatt megjelenő lapokban — Az Erdőben vagy az Erdőgazdaság és fainarban — megjelentetheti. A pályázat lezárása után a Főigazgatóság a felvételeket nyilvános kiállításon is bemutatja.A pályaművek beküldésének 

határideje: 1958. június 30.A bírálóbizottság döntését az E r- dőgazda^ág és fainar 1958. augusztus 20-a után megjelenő legelső száma hozza nyilvánosságra.A pályamunkákat az Országos Erdészeti F ő iga z galt óság címére kell beküldeni (Budapest, V., Kossuth L. tér 11.).A beküldött kénekbe? mindenki csatolja a kép szerzőjének teljes nevét és pontos címét.
3

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Ahogyan a bátaszéki erdészetvezető látjaLevelezőink több alkalommal felvetették, hogy az Erdőgazdaságban rendszeresen hozzuik a Főigazgatóság utasításait, határozatait és irányító javaslatait s ugyanakkor ritkábban szólaltatjuk meg a munka frontján közvetlenül helytálló erdészeket. Ennek a kívánságnak tettünk eleget akkor, amikor felkerestük Petkovics Henriket, a bátaszéki erdészet vezetőjét. Hét esztendeje vezetője a bátaszéki erdészetnek sí úgy gondoltuk több esztendős tapasztalatai tükröződni fognak akkor is, ha a jelen időszerű problémáival foglalkozik nyilatkozatában.—♦ Mékkora az erdészet területe?— kérdezzük.
— Jelenleg tizenkétezer katasztrá- 

lis hold erdő tartozik hozzánk —kezdi el nyilatkozatát Petkovics elvtárs.
— Természetesen az itt töltött hét 
esztendő alatt előfordultak terület
változások. Például még 1950-ben 
kaptunk 800 hektár mezőgazdasági 
gazdálkodásra alkalmatlan területet 
s ennek 65 százalékát ezideig már 
beerdősítettük. Egyébként is haszno
sítottuk ezt a tíz-tizenöt esztendeje 
nem trágyázott földet, az idén is 650 
mázsa kukoricánk termett, amire jó
formán semmi kiadásunk nem volt. 
A hozzánk tartozó terület jórészt 
hegy- és dombvidék.—■ Hát itt aligha lehet probléma, az eddigiek csak száraz adatok voltak.Azonnal tiltakozik:

— Ezek a száraz adatok igen fon
tos problémát [rejtenek magukban. 
Nem beszéltem ugyanis arról, hogy 
erdőink három egymástól távol eső 
gócban fekszenek. Az egyes erdőré
szek átlagos távolsága 50 kilométer, 
így a három helynek megfelelően kü
lön vannak szálkai, bátaapáti és má
zai problémáink. Nem szólván arról, 
hogy átvettünk olyan erdŐbirtokos- 
sági erdőket, amelyek 70 kilométerre 
vannak a központtól s ahol az ellen
őrzés nehéz és a fát csaknem állan
dóan vágják és lopják. Ilyen felosz
tottság mellett a bátaszéki erdészet 
egyszerűen nem fogható át. Két esz
tendő óta állandóan javasolom, hogy 
legalább a szálkai erdőrészt vegyék 
külön kezelésbe, meg kell mondjam 
mind az erdőgazdaságban, mind a fő
igazgatóság ellenőrző szervei nagy 
megértéssel fogadják a javaslatot, 
csak éppen két esztendő óta egyetlen 
lépés nem történt a megoldás érde
kében.— Milyen munkák folynak most az erdőkben?

— Most már kizárólag fahasználati 
munkák. Az időjárás ugyan megen
gedné, hogy erdősítsünk is, de erdő
sítési tervünket már eddig is túltel
jesítettük s úgy határoztunk, hogy az 
idén már nem erdősítünk tovább, an
nál is inkább, mert munkaerőhiány- 
nyal küzdünk. Téli termelési ter
vünk: 15 ezer köbméter. A munka
erő biztosítása terén nehézségeink 
csak növekedni fognak, mert az er
dészet területén több helyen szénlelő 
helyre bukkantak, s az ipar felszívó 

hatása már eddig is nagyon érződött.
— Különösen zavaró hatással volt és 

van, hogy a fa juttatás kérdését évek 
óta nem sikerült egyértelműen meg
oldani. Mindig újabb intézkedések 
jöttek. Helytelenítem, hogy csak ág
fát, adhatunk fakitermelőinknek, 
mert a nagy távolság miatt az ágfa 
ára magasabb a szállítási költségeket 
is beleszámítva, mint a hasáb fa a fe
ketepiacon. Szívesebben venném, ha 
az ágfát a pékeknek és a helyi lakos
ságnak árusítanánk ki és a fakiterme
lőknek hasábot adnánk. Nem szólván 
arról, hogy a munkások cserélődése 
miatt nem is tudok annyi ágfát ki
adni, amennyi jogos lenne.— A gépek fokozottabb bevonása nem oldaná meg a munkaerőkérdést?

— A gépeknél talán még nagyobb 
a munkáskérdés. Két motorfűrészest 
taníttattunk ki, mind a kettő hamaro
san elment üzembe. Kapvakapnak 
rajtuk, hiszen már van némi műszáki 
hozzáértésük. Azóta rohammunkával, 
hatnapos tanfolyamokon képeznek ki 
motor fűrészeseket, de ezeket én csak 
darabolni engedem. Az én erdésze
temben hat úapos tanfolyam után 
nem dönthetnek. Megtörtént, hogy az 
ilyen gyorsan betanított motorfűrész
kezelők úgy döntöttek, hagy a hajk 
alá irányították a döntővágást és a fa 
a legtöbb esetben visszafelé dőlt. 
Amikor ezt láttam, két napig magam 
döntöttem a motorfűrészkezelővel, 
hogy tanuljon. Másnap mégis majd
nem halálos baleset történt, az ember 
alig menekült el és a fűrész összetört. 
Sokkal komolyabb gondot kell fordí
tani a motorfűrészkezelők képzésére.

—• A megfelelő szociális gondoskodás szerintünk ugyancsak segítség lehet a munkáskérdés megoldásához. Mi a véleménye erről Petkovics elvtársnak?
— Elnézést kérek, hogy elsősorban 

a véleményem szerinti hibákat hang
súlyozom, de válóban úgy találom én 
is, hogy az újság hasábjain, de egyéb
ként is elég ritkán kerülünk szóhoz.

Első karácsonyát ünnepelte Golbach Ká
roly hármaskúti erdész kislánya. Ez al
kalommal a kis Kovács Lajcsi is meg
látogatta, hűséges barátjával, a Bandi 
szarvassal, s kiderült, hogy Bandi is sze

reti a szaloncukrot

Szeretném tehát oda irányítani a fi
gyelmet, ahol változtatni, javítani le
het. Nagy jelentőségű dolog, hogy 
most már munkaruha is van az er
dészetben, de a munka- és védőruha 
alkalmazásának jelenlegi rendszere 
szerintem nem megoldás. A felterhe
lők kapnak csak munkaruhát s ők 
kapnak vattaruhát is. Itt persze nem 
beszélek a fogatosokról, akik állandó 
adkalmazottaink, mert náluk más a 
helyzet. Felterhelőink sem állandóak, 
s így a munkaruhát cserélni kell. Az 
időszáki munkások nem vigyáznak 
kellően a munkaruhára, az a tapasz
talat, hogy három hét alatt úgy le
rongyolják, hogy újabb munkás vagy 
nem fogadja el, vagy magunk is res
tet jük kiadni.—■ Mi lenne akkor a megoldás?

— Erre is van javaslatom. Én an
nak örülnék, ha egy bizonyos kontin
gens munkaruha nálam állna raktá
ron; Mondjuk száz darab. A munka
ruhát azután úgy adnám ki, hogy 
megterhelném vele a munkás karton
ját, tehát anyagilag felelőssé tenném. 
S annak, akinek nem tudok munka
ruhát adni, inkább ruhakoptatást fi
zetnék.—• Vannak-e munkásszállók?

— Éppen arra akartam rátérni. 
Váralján készült egy munkás szállás, 
de szeretném, hogy az lakjon benne, 
aki tervezte. Az ilyen rosszul terve
zett épületeknél több a kár, mint a 
haszon. Az egész egy olyan konstruk
ció, hogy kis túlzással azt mondhatom: 
lakhatatlan, kihasználhatatlan. Pél
dául nem volt konyha benne és a női 
termet kellett átalakítsuk üzemi 
konyhára, hogy egyéb hiányosságok
ról ne is beszéljek. Ugyancsak Vár
alján van egy új istálló is, ahol olyan 
ügyesen a ló feje fölé tervezték az 
ablakot, hogy már az első héten csak
nem minden ablak kitört, deszkala
pokkal kellett beszegezni. A boxok 
és az etetővályuk is rosszak. Nagyon 
örülnénk annak, hogy mielőtt egy tí
pustervet kiadnak, megkérdeznék az 
erdészek, erdészetvezetők vagy akár 
a fogatosok, fakitermelő munkások 
véleményét is. Bizonyára megteszik 
így is, de nem kellő mértékben.— Hogyan látja: lesz-e a tervezett munkák végzése terén fennakadás?

— Sok nehézséggel küzdünk, de 
mindent elkövetünk, hogy feladatain
kat maradéktalanul végrehajtsuk. 
Cserébe viszont azt kérjük, hogy bí
rálatunkat, javaslatainkat fogadják 
kellő megértéssel. Bízom abban, hogy 
szakmai lapunk azzal, hogy mind 
többször hangot ad a külső dolgozók 
véleményének, sok segítséget adhat 
ahhoz, hogy a mi munkánk is jobban 
menjen.IGAZGATÓI ÉRTEKEZLETEN vitatták meg az új tervév feladatait az erdőgazdaságok és a faipar vezetői. A faipari megbeszélések még tavaly december 18-án zajlottak le és azon tisztázták az 1958-as tennivalók alapkérdéseit. Az erdőgazdasági igazgatók három területi csoportban január 2—4-én tartották megbeszélésüket az OEF vezetőinek irányításával.
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A faipar előtt álló feladatokAz Országos Erdészeti Főigazgatóság iparvállalatai sikeresen teljesítették az 1957. éves tervet és bár teljesen pontos záróadatok még nem állnak rendelkezésünkre, világosan látszik, hogy az ipar teljesítette azokat a feltételeket is, melyeket a terven túlmenőleg a június 12-i igazgatói értekezleten magunk elé tűztünk. Ezek a feltételek a következők voltak:1. Biztosítani kell az 1957. évi terv 108%-os teljesítését, 106%-os rönkfelhasználás mellett.2. Biztosítani kell a kiemelt cikkek termelésében a 100%-os tervszerűséget.3. Biztosítani kell a termelés egész menetében a technológiai előírások betartását.Előreláthatólag az ipar a tervét 110%-ra teljesítette és megfelelő az anyaghányad felhasználása is, sőt a vállalatok gazdaságossága szempontjából az eredmények azt mutatják, hogy alig lesz olyan vállalat, ahol nem kerül sor nyereségvisszatérítésre a dolgozók részére a fennálló törvényes rendelkezések keretein belül. Ez a tényező is azt mutatja, hogy az iparban a munka nemcsak a tervek túlteljesítése, hanem a gazdaságos termelés érdekében is helyesen folyt.Az 1957. éves tervek túlteljesítésében elért eredmény jelentőségét növeli az a. tény, hogy az ipar a hazánkban lezajlott 1956. októberi ellenforradalom után érte el ezeket az eredményeket, s ezzel vállalataink dolgozói, műszaki és adminisztratív emberei hitet tettek azoknak a célkitűzéseknek megvalósítása érdekében, amelyeket a nép elé tárt a Magyar Szocialista Munkás Párt Központi Bizottsága, a forradalmi munkás-paraszt kormány. A mi iparunkban is káros tevékenységet fejtett ki az ellenforradalom, s azt a helyzetet, amit itt egyes szakemberek október után az ipar területén láttak, úgy jellemezték, hogy 1957-es évi feladatát az ipar aligha lesz képes megoldani és az 1956-os eredményeknek legfeljebb 70%-át fogja elérni. Erre a pesszimista felfogásra adott méltó választ az iparvállalataink munkásainak, műszakijainak és adminisztratív dolgozóinak az a kiváló munkája, amellyel az 1957-es terveket teljesítették, s iparunk bizonyos vonatkozásban segítséget nyújthatott kormányzatunknak ahhoz, hogy ezen fontos cikk, a fa alapanyag biztosításában, a népgazdaság ellátásában zökkenőmentesség uralkodjon.Ugyanakkor, amikor az 1957. éves terv teljesítésének eredményeit látjuk, nem szabad megfeledkeznünk azokról a hiányosságokról, amelyek területünkön még fennállnak, s ezeknek kijavítását 1958. éves tervünk teljesítése során kell megoldanunk. Ilyen pl., hogy több a méreten kívüli anyagmennyiségünk, mint amit indokoltnak tartunk, rönktereink rendezettsége területén egyes vállala

tainknál még vannak tennivalók. Úgy gondoljuk, hogy a fűrész-, lemezipar, ládaipar, gyufaipar, kocsigyártó ipar, erdőkémiai ipar dolgozói, kutató intézetünk munkatársai és a beruházó vállalat dolgozói olyan erőt és olyan szakmai tudást képviselnek, amellyel képesek megoldani az 1958-ban iparunk előtt álló feladatokat, amelyek a következők:
Hét százalékkal magasahh 

tervA fűrész- és lemezipar tervfeladata 7%-kal magasabb az 1957. évi terv teljesítésénél. Tehát vállalatainknak az ezévi eredmény felett 7%-kal kell teljesíteni termelési terveiket, mégpedig úgy, hogy cikkeik teljesítésénél a munkának jobban el kell tolódni a munkaigényes cikkek felé, mert az 1958-as esztendőben, 1957- hez viszonyítva 4000 m3-rel nagyobb az ipar dongafeladata, s ugyancsak — 2000 m3-rel — több parkettfrízt is kell gyártania, mint 1957-ben. A feldolgozásnál nagy súlyt kell fektetni arra, hogy a termelés a szabványelőírások szerint folyjék és hogy anyagaink jó minősége, megfelelő mérete elősegítse a feldolgozó iparok, a bútoripar és egyéb területek, anyagtakarékos munkáját. Tehát meg kell szüntetnünk azt az állapotot, hogy a bútoriparban dolgozó szaktársak úgy vélekedjenek iparágunkról, hogy a mi mérethiányos termelésünk gátolja az ő anyagtakarékos munkájukat.A ládaipar, gyufaipar, kocsiipar és erdőkémiai íipar feladata általában azonos az 1957. évivel, azonban a tervek teljesítésénél itt is alapvető célkitűzés legyen a minőségi munka, s ezen a területen is — a fűrész- és lemeziparhoz hasonlóan — a termelőmunka elő kell, hoav segítse vállalataink kedvező önköltségalakulását.Ismerve az 1958. évben iparunk előtt álló komoly feladatokat, fontos tényezőnek tartjuk azt a segítséget, amit a faipari vállalatok dolgozói az erdőgazdaságok dolgozóitól kell, hogy kapjanak, mégpedig azon a téren, hogy az erdőgazdaságok — lehetőségeikhez képest — olyan fában és olyan időpontban szállítsák le az anyagot iparvállalatainkhoz, ahogy arra a megkötött kooperációs szerződésben kötelezettségük fennáll. Feltétlenül látnunk kell azt a javulást, ami az erdőgazdaságok és faipari vállalatok munkájában e téren jelentkezik, mert hiszen az 1957. éves terv kedvező teljesítésében igen nagy része volt az erdőgazdaságok dolgozóinak akkor, amikor az ipar az 1957-es esztendőt, főképp az ellenforradalom következtében beálló üzemszünetek miatt úgy kezdte meg, hogy rönkterein 85 000 m3 régi kitermelésű fa tárolt, s ugyanakkor az erdőgazdaságok 1957-es szállítási tervüknek egész esztendőben nemcsak eleget tettek, hanem azt bizonyos mértékig túl is teljesítették. Ennek ellenére, a legnagyobb rönkkampány 

idején is, az ipar összes rönkkészlete nem haladta meg a 105 000 m3-es mennyiséget, ami azt jelentette, hogy a legtöbb vállalatnál a rönkzú- dulás káros jelenségei nem mutatkoztak olyan mértékben, mint ami ezen a területen más esztendőkben jellemző volt. Ez az eredményes együttműködés biztosíték arra, hogy erdőgazdaságaink és faipari vállalataink az 1958. éves kooperációs feladatot most már úgy fogják megoldani, hogy a rönkök beérkezésének ütemessége lehetővé teszi az ipar egyenletes, tervszerű és a technológia betartását is biztosító zavartalan munkáját.
Számítunk

a legjobb kooperációraAmikor a legjobb kooperációra számítunk, ezalatt nemcsak a rönkök ütemes szállítását értjük, hanem értjük a helyes minőségi válogatást is, hogy a minőségi fák, a furnírfák, a lemez és donga céljaira való fák oda kerüljenek, ahova a terv irányítása szerint is kell, hogy jussanak. Mégis előre felhívjuk fűrészüzemeink figyelmét, hogyha valamilyen oknál fogva kerülnének üzemeikbe hámo- zási célra alkalmas fák, azt népgazdasági érdekből ne dolgozzák fel fűrészáruvá, hanem kisegítve az erdőgazdaságok munkáját, küldjék át lemezgyárainkba. Itt az’t hiszem nagyon fontos kimondani azt az elvet, hogy iparvállalataink irányító munkájában igazgatóinkra az 1958. évben az a feladat vár: éberen őrködjenek afelett, hogy az üzemi érdekek mellett kellően érvényesüljenek a népgazdasági érdekek, s nem lehet egyetlen olyan terület sem, ahol az irányító munkában az üzemi érdek megelőzze a népgazdasági érdeket. Éppen ezért igen fontos, hogy a minőségi fákkal való gazdálkodásnál ezt az elvet vállalataink igazgatói, műszakijai és munkásai is szem előtt tartsák.Az 1958. éves feladatoknál el kell érnünk, hogy vállalatainknál negyedévről negyedévre általában 4000 m3 fűrészáru legyen bemáglyázott állapotban fenntartva az ÉRDÉRT részére, ezzel biztosítva, hogy olyan továbbfeldolgozó iparok igényeit — amelyeknek bizonyos fokú száraz anyagra van szükségük — az ÉRDÉRT ezen bemáglyázott anyagokból mindenkor biztosítani tudja.
Folyamatos gőzölésUgyancsak népgazdasági érdek, hogy a bükkfűrészáru termelésénél minél több gőzölt bükkanyagot gyártson le az ipar. Ennek érdekében vállalataink műszakiainak bizto- sítaniok kell azt a szervezettségi fokot, hogy a szűk keresztmetszetet jelentő gőzölőkapacitásuk maximálisan ki legyen használva és a gőzölési munka ezen időszak alatt éjjel-nappal, vasárnap-ünnepnap is folyjék.. Természetesen a munka szervezésé
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nél nem arra gondolok, hogy a gőzölőkamrák ki-berakása vasárnap és ünnepnap történjen, 'de feltétlen gondolunk arra, hogy a berakott gőzölőkamrák folyamatosan gőzölés alatt álljanak. Ennek a kérdésnek fontossága alapján helyesnek tartjuk, ha vállalataink már most kidolgozzák gőzkamra kihasználási tervüket és annak pontos betartásával biztosítják azt, hogy iparunk havonta legalább 5000 m3, de ha mód van, ennél több legőzölt bükkfűrészárut biztosítson népgazdaságunk számára.
1 százalékkal javítsuk meg 

az anyagkihozataltA jobb anyagkihasználás érdekébein 1958-ban minden fűrészipari vállalatunknak át kell térni a Feldmann—Sapiro vágáselmélet gyakorlati alkalmazására, s eredményként el kell érni az iparban a tervben előírt anyagkihozatalnál 1%-kal jobb kihozatali eredményt. Ugyancsak az önköltségi eredmény javítását kell, hogy eredményezze az a munka is, hogy vállalatainknál a technológiai fegyelemnek az ezévi munkában nagyobbnak kell lenni, mint az 1957-es munkálatoknál volt. Vállalataink rönkterei az 1957-es évben általában rendeződtek, s az év végére elkészített rönkleltározási munkálatok során általában kiialakult e téren is a megfelelő üzemi rend. Az 1958. évben a rönkleszállítások legnagyobb mérve mellett sem szabad ennek a kialakult rendnek felborulnia, s lényegileg ennek a célnak az érdekében történtek meg úgy a kooperációs tárgyalásoknál a szerződéskötések, hogy az iparvállalatok igényeit kielégítették a leszállítás ütemében erdőgazdaságaink. Tehát most az a feladat, hogy a szerződések alapján rönktereinken ezt a rendezettséget egész éven át biztosítsuk és ezzel megadjuk annak a lehetőségét, hogy a feldolgozásnál a rönköket olyan pengebeosztás mellett dolgozzuk fel, ahogy a népgazdaság és a vállalat számára a legeredményesebb.
négyhetes 

nyereségrészesedésértUgyancsak szükségszerű, hogy a legnagyobb technológiai fegyelem uralkodjék a készáruk kezelése területén is. Ha mindezeket vállalataink megvalósítják, akikor az 1958-as feladat végrehajtásának értékelésekor még jobb eredményekről lehet beszámolni, mint az 1957. évinél volt. És az sem kétséges, hogy akkor vállalataink alaprentabilitásában is olyan eredmények lesznek, amelyek a dolgozók számára ismét lehetővé teszik a nyereségvisszatérítésből való fokozottabb részesedést, mert a kormányrendelet azt írja elő, hogy az 1958-as alaprentabilitás nem más, mint az 1957. II—III. és IV. negyedévében elért eredmény. Tehát ez azt jelenti, hogy azon vállalataink, amelyek 1958-ban dolgozóinknak nyereségvisszatérítést kívánnak fizetni, jobb, gazdaságosabb munkát kell végezzenek, mint az 1957-es eredmény volt.Úgy gondoljuk, hogy miután az 

eddig felsorolt néhány probléma megoldásában vállalataink éves munkájuk során komoly eredményeket fognak elérni, minden reális alap megvan ahhoz, hogy ismét célul tűzzék maguk elé, hogy az év végével a többletnyereségből dolgozóiknak 3—4 hetes nyereségrészesedést fizessenek.
/3 millió forintos 

beruházásEhhez a jobb gazdasági munka elvégzéséhez kapunk egyrészt olyan segítséget, hogy az ipar 1958. évben mintegy 13 millió forint beruházással tudja javítani állagát, s ezek során új présgép, inga- és körfűrészek, s egyéb gépi berendezések fognak vállalataink rendelkezésére állni. Ugyancsak javítjuk ládaiparunk gépesítési fokát is, azonban ezen túlmenően helyesnek és szükségesnek tartjuk azt, ha vállalataink élve a kormány adta lehetőségekkel, igénybeveszik az önköltségcsökkeintési hitelt azokon a területeken, ahol az gazdaságos, s így saját erőből is segítik az ipar technikai helyzetének további javulását. A beruházási feladatok megoldásán kívül vállalataink műszakiainak segíteniük kell azzal, hogy gépparkunkat úgy óvják meg és olyan állagon tartják, hogy azon dolgozóink a legjobb és legkiemelkedőbb termelést legyenek képesek elérni.
Forgácslemez

— farostlemezIparunk részére nagyjelentőségű az 1958. éves esztendő abból a szempontból is, hogy az új termékek belépése során ezévben számolhatunk először hazai forgácslemezzel. 1958. évben lép be a termelésbe a Nyugatmagyarországi Fűrészek szombathelyi üzemében a forgácslapgyártó részleg, és mi azt reméljük, hogy ezzel a ténnyel a magyar ipar mérnökei, munkásai újabb elismerést fognak szerezni munkájukkal a magyar nép számára. Ebben az esztendőben teljes egészében be fog fejeződni a Nyugat-magyarországi Fűrészek rekonstrukciója is. így Szombathelyen az év végéig megvalósul az első olyan vertikum, ahol modern gépi felsze- feléssel, a legjobb tehnológiával dolgozó fűrészipar mellett ott lesz az az üzemrész, amely a hulladékokból előállítja azt a forgácslapot, amelyre oly nagy szüksége van a bútoriparnak, a vasútépítésnek és egyéb iparoknak. Népgazdaságunk számára tehát a forgácslap-behozatal területén importcsökkenést tudunk elérni, s olyan valutát, amit eddig erre a célra adott ki az állam, felszabadítunk más területek számára.Ugyancsak nagy lépéssel haladunk előre 1958-ban a farostlemezgyártás megteremtése területén is akkor, amikor év végére el kell érkeznünk oda, hogy 1959. I. negyedében Mohácson beinduljon a próbaüzemeltetés. Ebben az esztendőben az építés mellett a gépfelszerelés és a termelőmunka előkészítése területén állnak előttünk azok a feladatok, amelyeknek elvégzése mind szükséges ahhoz, 

hogy 1959. I. negyedében hosszas munka után belépjen az első magyar, évi 10 000 tonnát termelő farostlemezgyár. Ugyanakkor azonban már dolgoznunk kell azon is, hogy a kormányhatározatnak megfelelően előkészítsük a II. lépcső beindítását is, amellyel újabb 20 000 tonna termelését kívánjuk megoldani és így már évi 30 000 tonna olyan alapanyagot fog a népgazdaság számára bztosítani, amelyért eddig hónapról hónapra igen jelentős mennyiségű valutát adott ki kormányunk.Az ipar előtt álló komoly feladatok megoldásához nagy segítséget kell nyújtani a faipari kutatás szakembereinek is, s ebben az esztendőben el kell érnünk, hogy a kutatás szerves része legyen termelésünknek, s a kutatás eredményeit sokkal nagyobb mértékben valósítsuk meg vállalataink termelésénél, mint az az elmúlt esztendőkben jellemző volt, így gondolunk arra, hogy a soproni tanulmányi fűrészüzem kísérleti eredményeit a fűrésziparban, a műgyanta-ragasztás eredményeit a lemeziparban, a szinkrontervezéssel folyó munkálatokat az iparban az 1958-as évben a kutatási eredmények alapján helyes lesz megvalósítani és akkor kutató intézetünk munkatársai eleget tesznek annak a feladatnak, amiért az intézetet fenntartjuk és amit tőlük a faipari dolgozók joggal el is várnak.
*Feltétlenül szükséges az eredményes munka érdekében, hogy üzemi pártszervezeteink, szakszervezeti bizottságaink mindenhol tartsák egész éven át kézben a termeléssel kapcsolatos kérdéseket és nyújtsanak maximális segítséget igazgatóink éves munkájához. Mindenhol szükségszerű, hogy az a versenymozgalom, amely 1957-ben kibontakozott, 1958- ban úgy virágozzék, hogy minden vállalat a versenyben saját eredményeit túlszárnyalja és az élüzem címet elnyerő vállalatok tényleg mintaképei legyenek az iparágnak és ezek azokat a módszereket, amivel kiváló eredményeiket elérték, írásban, egyéni tapasztalatok átadásával és egyéb módon hozzák úgy a többi vállalat tudomására,’ hogy annak eredményeként 1958-ban az Erdészeti Főigazgatóság iparvállalatai büszkén jelenthessék a pártnak, a forradalmi munkás-paraszt kormánynak, hogy a rájuk bízott feladatot 1958-ban ismét a faipari munkások harcos múltjához, becsületességéhez mérten teljesítették.

Stróbl Kálmán, az OEF faipari főosztályának vezetője
AZ ERDŐGAZDASÁGI ÉS ERDŐVÉDELMI KIÁLLÍTÁS ismét megnyílt — az ellenforradalom okozta károk helyreállításával — a Mezőgazdasági Múzeumban. A kiállítás megtekinthető hétfő és csütörtök kivételével mindennap 10—17 óráig, vasárnap 9—18 óra közt.
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A tervek felülvizsgálatának tanulságai
Komoly erőfeszítések előtt állnak az erdőgazdaságokAz 1957/58-as tervek felülvizsgálata és jóváhagyáséival kapcsolatban kérdést intéztünk Halász Aladár elvtárshoz, az OEF. tervgazdasági főosztályának vezetőjéhez, hogy milyen szempontok alapján történt a tervek felülvizsgálata, s ez milyen tapasztalattal járt. Munkatársunk kérdésére a következő tájékoztatást kaptuk:—• Mint azt az igazgatók háromnapos értekezletén kifejtettem:

erdőgazdaságaink igen komoly 
feladatok előtt állanak.Az elmúlt esztendő is súlyos problémák leküzdését követelte meg. Az ellenforradalom utáni zilált körűimé^ nyék között kezdtük meg a munkát és az erdőgazdaságok jól megállták a helyüket, amint azt-eredményeink is bizonyítják:az iparifakihozatal — a vastagfá- hz viszonyítva — 49,6%-ra emelkedett, az 1954/55. évi 40,6, illetve az 1956/57. évi 46,2%-ról;a fagyártmánytermelő kapacitás az elmúlt év folyamán 70%-kal nőtt;az erdőgazdaságok üzemi eredménye a tervezett 5,3 millió Ft nyereségről 15,7 millió Ft nyereségre javult.Ezek az eredmények az elmúlt év nehéz körülményei között születtek, így kellő bázist nyújtanak ahhoz, hogy a következő évek feszített feladatait is teljesíteni tudjuk. Népgazdaságunk jelenlegi nehéz helyzete ugyanis azt a követelményt támasztja erdőgazdaságainkkal szemben, hogy

az 1956/57-es gazdasági év 100 
millió forintos eredményromlását 
a következő három, legfeljebb 

négy év alatt kigazdálkodjuk,ugyanakkor biztosítanunk kell szakmai munkák minőségének további előhaladását az erdőfejlesztési terv célkitűzéseinek maradéktalan megvalósításával. E kettős követelmény egyidejű megvalósítása igen komoly erőiki fejtést követel erdőgazdaságainktól.Ennek alapján vált szükségessé az 1957/58-as tervekben az előző év gazdálkodási színvonalához képest országosan legalább 5%-cs költségszint csökkentés előírása. Erdőgazdaságaink —- bár az erre vonatkozó elvi utasítást már elmúlt év szeptemberében megkapták' —• ezt az előírást terveikben nagyrészt mellőzték. Sok helyen egyenesen lazítási törekvéseket kellett megállapítanunk. Több gazdaság alulról építette fel tervjavaslatát, az erdészetek részletterveinek minden bírálat nélküli egybe- füzésével s így — sajnos — a nép- gazdaságilag oly fontos költségcsökkentő elgondolások nem érvényesültek. Ezért igen alapos tervfelülvizsgálat vált szükségessé.— A felülvizsgálat módszere az 

volt, hogy az 1956/57. évi költségmutató tényszámok ,normatívák és az 1957/58. évi termelési feladatok alapján megállapítottuk, hogy az egyes erdőgazdaságoknak az előző évi gazdálkodás színvonalán milyen eredményt kellene produkálniuk, majd ebből kiindulva írtuk elő az egyes erdőgazdaságok különböző mértékű költségszint csökkentési kötelezettségét olymódon, hogy az országos 5 százalékos költségmegtakarítástí biztosítsuk.Erdőgazdaságaink feladataiknak csak úgy tudnak eleget tenni, ha gondos üzemgazdasági elemző munkával vizsgálják meg feladataikat és lehetőségeiket. Ez a szemlélet sok erdőgazdaságban ma még gyönge lábon áll. Pedig enélküli nemigen tudunk előrehaladni: a tervek feszítettek,
ágazatonként és költségnemen
ként kell kielemezni, hogy hol 
és milyen eszközökkel lehet és 

kell a megtakarítást elérni.Ez az elemzés különösen fontos azért is ,hogy az 1957/58. gazdasági év folyamán kellőképpen fel tudjunk készülni az 1958/59. év még feszítettebb feladatainak végrehajtására, amikor elsőízben kell érvényesítenünk a további jelent-s önköltségcsökkentéssel egyidejűleg a — többnyire ellentétesen ható —• szakmai követelményeket (vágások átcsoportosítása, rontott erdők stb.).A terv végrehajtásával kapcsolatban csak néhány szempontra kívánok rámutatni. A csemetetermelés terén rendet kell teremtenünk. Kötelezővé tettük a területegységen megtermelésre előírt csemeteszám elérését. Megszüntetjük azt az igen helytelen eljárást — amivel eddig ismételten találkoztunk, — hogy az évvégi leltárban a kiültethető de nehezen értékesíthető csemetéket magasabb áron számolták el, s a tervben azt a csemeteanyagot visszaminősítik ki nem ültethetővé és így jelentős értéket ejtenek ki a tervből. 1957/58-ban meg kell követelni a csemetekertfi állomány rendbehozását. Biztosítani kell, hogy 1958. X. 1-én a csemetekerti állomány olyan legyen, ami az ültetés követelményeinek, s a szükségletnek mennyiségi és minőségi szempontból is megfelel.A másik alapvető szempont a felújítási és telepítési tervek maradéktalan teljesítése.
Az erdősítési hátralékok meg
szüntetése a hároméves terv 
egyik legfontosabb célkitűzése.El kell érnünk, hogy 1960-ra már csak egy esztendeji felúj ítatlan vágásterületünk legyen. Ezt a célkitűzést azonban feltétlenül úgy kell teljesítenünk, hogy a megadott költség

kereteken belül maradjunk, tehát a költségkereten belül a mennyiségi feladatunk túlteljestíésére kell feltétlenül törekedni.A fahasználat terén a választéktervezésiben komoly javulás észlelhető. Az erdőgazdaságok többsége azonban
a fahasználati termelés értékében 
nem számolt kellőképpen a ne
hézségekkel, ezért itt további 
előrehaladást kell — a jóváha
gyott terv végrehajtása érdeké

ben is — elérnünk.Ehhez számos lehetőség áll az erdőgazdaságok rendelkezésére. Az erdőgazdaságok többségénél a gazdasági év végén meg volt a fagyártmánytermelő kapacitás, s ez a mennyiségi feladatunkban előírt termeléssel nincs teljes mértékben lefedezve. A kapacitás kihasználása során —• az előírt termelési érték elérése célj álból — erdőgazdaságaink a népgazdasági szükségletet fiigyelembevéve a bányaszél- deszka és a szőlőkaró termelés fokozására törekednek. További nehézség a bányadorong termelés fokozása, amely annál is inkább szükségszerű, mert erdőgazdaságaink eredményét jelentősen javítja és a bányászat ez évi feladatainak ^végrehajtásához a tervben előírton felül 17 000 m3 szükséglet jelentkezik. E cikk termelése az előző évivel szemben előnyös azért is, mert a bányászat az egész meny- nyiséget kérgezetlen állapotban is hajlandó átvenni.A fahasználat költségei tekintetében nagy figyelmet kell fordítani az energiaköltségek ’ csökkentésére, amelyre fedezetet nyújt a gazdaságok segédüzemágainak a múlt évben tapasztalt nagyfokú kihasználatlansága. Fokozottabb ellenőrzés szükségességére hívja fel a figyelmet.
Több erdőgazdaság jelentős mér
tékben túl tervezte fagyártmány 
termelés alapanyag szükségletét.— Végül felhívom a figyelmet arra, hogy komoly önköltségcsökkentést irányoztunk; elő a mezőgazdaság vonalán. Jobb energiafelhasználással, a segédüzemek jobb munkájával lehet itt is eredményeket elérni, vagy pedig fel kell mérni, hogy beerdősítés- sel miképpen csökkenthetjük mezőgazdasági területünket s így szabaduljunk meg a felesleges terhek egy részétől.— összefoglalóan azt kell leszögeznem, hogy

a tervek teljesíthetők,de komoly, határozott fegyelemre, a részlettervek állandó elemző vizsgálatára van szükség, a népgazdasági szempontok figyelembevételére, hogy megálljuk a helyünket a most következő időszakban.
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Az új év egyik döntő feladata:

a bér- és munkaügyi fegyelem helyreállítása
Visszatekintve az elmúlt évre, a munkaügy területén számos említésre méltó eredményt és jelenséget láthatunk.Az év elején a főigazgatóság munkaügyi osztályának legfontosabb feladata az volt, hogy az ellenforradalom bérdemagógiájának hatása alól felszabadítsa a vállalatokat, erdőgazdaságokat. Biztosítsa a bér- és munkaügyi fegyelem, a helyes bérezési módszerek visszaállítását.Büszkén mondhatjuk el, hogy az országban legelsők között törtünk lándzsát a teljesítménybérezés visz- szaállítása mellett. Már január első 

napjaiban részletesen elemeztük a 
korlátlan időbérezés várható káros, 
sőt katasztrofális hatását az önköltségre, a termelékenységre és mutattunk rá a teljesítménybérezés visz- 
szaállításának sürgős szükségességé
re. Az erdőgazdaságok túlnyomó többsége magáévá tette elképzeléseinket és a munkák nagy részét ismét teljesítménybérben végeztette. S tavasszal, amikor a kormány határozatban kötelezte a vállalatokat a teljesítménybérezés újbóli bevezetésére és azt helyezte ismét szocialista bérpolitikánk tengelyébe, a határozat végrehajtása az erdőgazdaságoknál semmilyen, az iparvállalatainknál is csak kisebb nehézségekkel járt. Ugyanakkor a népgazdaság más területein közismertek voltak a hosz- szabb-rövidebb ideig tartó nehézségek.Engedtessék meg az, hogy e helyen rámutassunk arra, hogy mind nekünk, főigazgatósági munkaügyiseknek, mind az erdőgazdaságok munkaügyi apparátusának több éves munkája gyümölcsének tekintjük, hogy a többek által sokszor félvállról kezelt 
erdőgazdasági bér- és munkaügy sok 
tekintetben a nagy ipari szektoroknál 
jobban kiállta a próbát az elmúlt ne
héz időkben. Helyes szemléletével és gyakorlatával, nem a rövid jelent, hanem a jövőt tekintve, nem szédült 

meg az ellenforradalom bérdemagó
giájától s így biztosította a gyors kibontakozás lehetőségét.♦Az elmúlt év folyamán számos és jelentős bérpolitikai intézkedés történt, amelyek komoly mértékben javították a dolgozók életszínvonalát. Ezek közül a két legfontosabb a mun
kások és az alkalmazottak bérének 
emelése volt. Jelenleg az alkalmazottak — legalább is a reális érzékkel 
bírók — tekintetében megelégedettség van s a munkások bérezésénél is lényegesen kevesebb a probléma, mint az előző években. Az átlagbérellenőrzés bevezetése és alkalmazása — a dolgok természeténél fogva — nem járhat teljesen zökkenőmentesen. Azonban az elmúlt hetekben tartott munkaügyi értekezleteken a nehézségeket megbeszéltük és azok megszüntetésének módját is megtárgyaltuk. Ez remélhetőleg a gyakorlati életben sikeres lesz.*Nem mehetünk el azonban szó nélkül a már említett sikereken, eredményeken túl mutatkozó hiá
nyosságok mellett sem.Az elmúlt évben nagymértékben 
meglazult a bér- és munkaügyi fe
gyelem. A vállalatok és erdőgazdaságok sok esetben, helytelenül értelmezve a vállalati önállóságot vagy az igazgató egyszemélyi felelős vezetését, a hatályos rendelkezéseket megszegve intézkednek.Az iparvállalatoknál igen gyakori, hogy a Munka Törvénykönyvében a főigazgató vagy a főigazgatóság hatáskörébe utalt ügyekben, az említettek hozzájárulása nélkül önhatalmú
lag intézkednek. Az erdőgazdaságok fellazítva vagy céljukkal ellentétesen alkalmazva a rendelkezéseket, 
jogtalan anyagi előnyökhöz juttat
nak egyeseket. Különösen a természetbeni juttatások terén tapasztalhatók ezek a jelenségek.

A nagyszámú és többségükben jogos sérelmeket tartalmazó panaszle
velek — a helyszíni tapasztalatokon túlmenően is — jelzik, hogy ismét 
gyengült a bér- és munkaügy terü
letén a törvényesség, rosszul működ
nek az egyeztető bizottságok.A munkásvédelmi intézkedések elhanyagolásának tragikus dokumentuma a néhány hét alatt lezajlott 
hat halálos baleset.A munkaügyi apparátus még mindig, sőt újra, nem talál kellő támogatásra a szakemberek között és szinte egyedül kell munkálkodnia, sokszor az említettekkel szemben, a párt és kormány bér- és munkaügyi rendelkezéseinek, intencióinak való- raváltása érdekében.

Az új év első hónapjaiban minden 
rendelkezésünkre álló eszközzel és 
személyre való tekintet nélkül, meg 
fogjuk szilárdítani a bér- és munka
ügyi fegyelmet. Biztosítani fogjuk a párt és kormány határozatainak maradéktalan végrehajtását.*Mérleget készítve az elmúlt évről, megállapíthatjuk, hogy az bér- és munkaügyi szempontból sikeres volt. Gyorsan leküzdöttük a legnagyobb nehézségeket, jelentősen javult a dolgozók reálkeresete. Ugyanakkor az ellenforradalom hatásaként visszamaradt kisebb-nagyobb fegyelmezetlenségek mutatják, hogy maradt még tennivaló az új évre is. Dersi Gyula

A SZALAMANDRA eddig isme
retlen változatára bukkant a pécs- 
körüli mocsaras réteken dr. Geb
hardt Antal, a pécsi természettu
dományi múzeum igazgatója. Mind 
a Kőszeg környékén található fekete, 
mind az Alföldön élő foltos szala
mandra külemétől eltér: háta tel
jesen fekete, a hasa pedig foltos.
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Vidám és hangulatos mulatságon köszöntötték a miskolci erdőgazdaság dolgozói a szilvesztert az erdőgazdaság köz
ponti nagytermében és otthon is, amint az utolsó képen Váradi Lászlót, a bányabükki erdészet fahasználati elő

adóját láthatjuk kislányával
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Erdészgyerekek iskolája
Egy nagy jelentőségű terv első állomása

A falukutatók könyveinek el
maradhatatlan hőse volt a ta
nyai iskolás-gyerek, ki hiányos 
öltözékében, esőben, hóban, 
fagyban kilométereket kellett, 
hogy megtegyen a legközelebbi 
iskoláig. A tanyaközpontok lét
rehozásával, új iskolák létesíté
sével és a felszabadulást követő 
szociális felemelkedéssel ez a 
megrázó kép csaknem teljesen 
eltűnt életünkből. Ritkán talál
kozik ma már az utas ilyen der
medt kezű, fagytól sápadt, isko
lába igyekvő gyermekkel. Per
sze ma már ők is jó meleg ruhát 
hordanak. Helyzetük mégis si
ralmas és szánalmas az iskola 
közelében lakó gyermekekéhez 
képest.

Ilyen nehéz helyzetük van a 
lakott helyektől távol, erdők 
mélyében lakó és munkájukat 
végző erdészek gyermekeinek. 
Ezért határozta el az Országos 
Erdészeti Főigazgatóság kollé
giuma, hogy nevelőintézet 
létesítésével változtat az erdész
gyerekek sorsán.

A Mezőgazdasági és Erdészeti 
Dolgozók Szakszervezete öröm
mel támogatta a határozatot s 
nyomban felajánlotta iskola cél
jára a műemléknek is beillő 
nagykovácsi kastélyt, amelyet 
eddig a MEDOSZ üdülőnek 
használt. Ezt követően az Erdő
terv jelentkezett, hogy társa
dalmi munkában elvégzi az új 
iskola tervezési munkáit.

Az eddigi elképzelések szerint 
a nagykovácsi nevelőintézet .az 
ország együk legkorszerűbben 
felszerelt intézménye lesz, ahol 
az erdészgyerekek kényelmes 
lakásviszonyairól és gondos ét
keztetéséről épp úgy gondoskod
nak, mint a tanulmányi és szó
rakozási lehetőségekről. Könyv
tár, mozi, fürdő, tanulmányi 
kert és erdő, iskolai egyenruha, 
kiváló nevelőgárda s megannyi 
szociális elképzelés gondolata 
merül fel már az előzetes ter- 
vezgetéseknél is. A korszerű, új 
iskola 1958 szeptemberében 
nyitja meg kapuit s egyelőre 
80 erdészgyerek kényelmes ne
veltetését biztosítja.

A nagyvonalú elképzelések

valóraváltása természetesen ko
moly anyagi befektetést igé
nyel. Különösen az épület át
alakítása és berendezése kerül 
sokba. Éppen ezért jelentős az 
erdőgazdaságok, fűrész- és le
mezipari üzemek mozgal
ma: felajánlották hogy a
gazdaságok és vállalatok 
igazgatói-alapjából lehetősé
geikhez képest hozzájárulnak 
az új iskola és otthon mielőbbi 
üzembehelyezéséhez. A sárvári 
erdőgazdaság százezer, az egri 
erdőgazdaság huszonötezer, a ta
mási erdőgazdaság hatezer forin
tos hozzájárulást ajánlott fel 's

-------------- 4^^^»--------------

AZ ERDŐK TŰZVÉDELMEA tűzrendészetről adott ki a Belügyminisztérium összefoglaló rendelkezést, amelynek alapvető intézkedései közt szerepel az erdők tűzrendészete is. A rendelet 106. §-a a következőket mondja ebben a kérdésben:Erdőben, erdőnkívüli fásításban és a hozzájuk tartozó területeken — a tűzrakásra külön kijelölt helyek kivételével — nyílt tüzet rakni, égő gyufát, cigarettát, vagy más tűzveszélyes tárgyat eldobni nem szabad. Az aki az erdőben tüzet rak, köteles azt távozás előtt tökéletesen eloltani.Ott, ahol erdőben üzemszerű tüzelést végeznek — meszet vagy szenet égetnek stb. — a tűz helyét és 
Lapunk szerkesztősége levelezői pályázatot hirdet. Olyan leveleket kérünk, amelyek az újítómozgalommal foglalkoznak. Akár az újítómozgalom eredményeit, akár annak hiányosságait világíthatják meg. Ugyancsak részt- vehetnek a pályázaton olyan levelek, amelyek lapunk hasábjain vetnek fel újabb újítási elgondolást, ésszerűsítési ötletet, jobb szervezési megoldástPályázatunkkal az a célunk, hogy az erdőgazdasági és faipari újítási mozgalmat élénkebbé, szélesebbkörűvé tegyük. Minden olvasónk levelét szívesen látjuk és az újítások vagy ötletek vonatkozhatnak az erdőgazdálkodás bármely területére a maggyűjtéstől a fakitermelésig és a faanyag va- gonbarakásáig. Ugyancsak lehetnek az újítások önköltségcsökkentő vagy jövedelemfokozó jellegűek, és felölelhetik az erdőgazdasági főhasználatokon kívül a mellékhasználatok akármilyen területét is, akár olyanokat is, amelyek jelenleg teljesen kihasználatlanok. Hasonlóképpen az Országos Erdészeti Főigazgatóság irányítása alá tartozó iparvállalatok dolgozói részéről is várunk olyan leveleket, amelyek a faanyagfeldolgozás bármely területére vonatkozó újítással, ötlettel foglalkoznak.Természetesen a lapunkhoz beküldött újítások és ötletek a pályázattól függetlenül a szokásos úton az előírt újítási díjban is részesülhetnek, ameny- nyiben az újítás megfelel a megszabott feltételeknek.
Pályadíjak:

I. díj 1000,— Ft,
Két II. díj 500—500,— Ft, 
Három III. díj 200—200,— Ft.

Beküldési határidő 1958. június 10.Az eredményt lapunk július 10-i számában hozzuk nyilvánosságra. Egy pályázó több levéllel is pályázhat. A pályamunkák — a név és cím pontos feltüntetésével — az ,,Erdőgazdaság és faipar“ szerkesztőségének címére küldendők: Budapest, V., Báthory u. 10. VI. em.

hasonló felajánlásokkal büszkél
kedhetnek a többi erdőgazdasá
gok és üzemek is, így például a 
Hárosi Falemezművek húsz
ezer forintot ajánlott fel. Csu
pán néhány olyan erdőgazdaság 
és vállalat van, ahol nehezebben 
értették meg, hogy milyen nép
gazdasági érdeket szolgál adako
zásuk. Példamutató az ÉRDÉRT 
felajánlása is: az ÉRDÉRT dol
gozói vállalták, hogy százezer fo
rintot juttatnak az iskolaépítési 
alapra, azonkívül minden évben 
vállalni fogják tíz gyerek ruhá
zatának költségeit.

A nevelőotthon megvalósítá
sáról szóló határozattal egy or
szágosan is jelentős szociális kez
deményezés indult el a megva
lósulás útján.

környékét a tüzelés egész ideje alatt folytonos és gondos őrizet alatt kell tartani. Faszén- és mészégetésnél a kemencéket 15 méterre körül kell árkolni és a kemencék mellett két 200 literes edényben vizet kell készenlétben tartani. Az erdőben, erdőnkívüli fásításban vagy ezek közelében talált, elhagyott tüzet el kell oltani. Az, aki a tüzet találja, ha azt eloltani nem tudja, vagy erdőégést vesz észre, köteles az elhagyott tüzet, illetve az erdőégést — mihelyt teheti — a hatóságnak jelenteni.Tűlevelű erdőtől 150 méterré, lomboserdőtől 100 méterre szérűskertet létesíteni nem szabad.
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A szombathelyi erdőgazdaság eredményei

Az egyik legjobban bevált gépi közelítő 
eszköz a DT—40-es lánctalpas vontatóA szombathelyi erdőgazdaság területén., a kőszegi erdészetben nagyarányú gépesítés segíti a fakitermelés munkáját. A rendkívül nehéz terepen nagy szolgálatot tesz a Sztali- nyec és a DT lánctalpas. A nehéz terepen lánctalpas és vontató együttes gépi munkájával oldják meg a feladóállomásra történő szállítást. A kapcsolt szállítás köbméterenként 20 forintba kerül, míg az igával történő szállítás azelőtt köbméterenként 40 forintba került.A kőszegi erdészetben most egy 3 kilométeres erdei összekötő utat is építenek, s a dolgozók általában véve bizakodással tekintenek a jövő elé. Ez nemcsak a gépesítésből adódik, de abból is, hogy a fagyártmányter- melő üzemrészük igen korszerű, elegendő parkettát, hordódongát, seprűlécet, keréktalpat, kerékküllőt gyártanak.
A villanyfűrészesek Németh 

Gyula munkacsapatais megérdemli a dicséretet, hiszen állandóan 170 százalékra teljesíti a tervét. A kőszegi erdészetben különben igen korszerű a szociális létesítmények felszerelése. Elsősorban a stájerházi munkásszálló. A határ melleti munkásszállóban férfi és női zuhanyozóval, mosdóval épült ez a szálló és gondoskodnak arról is, hogy rádió, könyvtár álljon a dolgozók rendelkezésére.

Döntik a kigyantázott, öreg fenyőket, de 
már alattuk szépen zöldéi a természetes 

felújítás

A szombathelyi erdőgazdaságban
900 hektár erdősítéssel már no

vember végén végeztek, mégpedig vörösfenyőt, erdeifenyőt, gyertyánt vagy bükköt vittek a kijelölt területre. Igen előrehaladott a V-fa kijelölésük. Az értékesebb iparifa nevelését akarják a szorgos téli munkával előbbre vinni, kimunkálni. Az erdőmérnökök és a gyakorlati erdészek fejenként 100 köbméter fát jelölnek ki és
a V-fa jelölő brigádoka tél folyamán mintegy 2000 köbméternyi fát magába foglaló területet járnak be.A szombathelyi erdőgazdaságban az erdőmérnökök indítványára erdőművelési szakcsoport alakult. Ez a

A kőszegi hegyekben tartották meg a 
motorfűrészkezelö tanfolyamotcsoport az erdőgazdaság soronlévő munkáin kívül hosszabb távlati tervet is készített. Különösen

nagy gondot fordítanak a mag
gyűjtésre,főleg a vörös- és kocsánytalan tölgyre, s az erdei fenyőre. A csákány- doroszlói tobozpergetőben egy mázsa tobozból 1.58 deka magot pergettek ki, ami igen jó eredménynek számít. Nagy gondot jelent a lúcfenyő begyűjtése, éppen ezért. megalakítot-

Eredményes maggyűjtő verseny a keszthelyi 
erdőgazdaságbanA keszthelyi erdőgazdaság és a Medosz körzeti szervei versenyt indítottak a maggyűjtésre. A kerületvezetők közül az első három helyezett pénzjutalmat kapott. Jutalomban részesült a legeredményesebb erdészet vezetője is. A verseny eredményeként az erdőgazdaság területén 640 mázsa tölgymakkot gyűjtöttek össze, melynek közel kétötöde molyhostölgy makk volt. Gál Antal vonyarci erdész 110 mázsa makkot gyűjtött. Szép eredményt értek el

Negyvennégy köbméter fűrészrönk egy 
teherkocsin a szombathelyi rakodónták a maggyűjtő brigádokat és a fiatalokat az idősebb, tapasztaltabb erdészék, maggyűjtők kioktatják.Igen jelentős eredményeket értek el

a magánosok által végzett fenyő
telepítésekkel is.A szentgotthárdi erdészet területén 40 hektárnyi fenyőt telepítettek, mert az erdőgazdaság szakemberei megmagyarázták a magánosoknak, hogy a hasznavehetetlen területükön igen komoly jövedelmet biztosít a lúcfenyő telepítése. A ráhagy arma- tiak vezetnek a lúcfenyő előállításában, az itteni gazdák

egy-egy hold területről évente 
tízezer forint értékű lúcfenyőt, 
úgynevezett karácsonyfát tudnak 

kiárusítani.Egy-egy hektár költsége, telepítés és egyéb munkát számítva a lúcfenyő- nél 600 forintba kerül ezen a vidéken és ez a terület esztendőnként bőséggel, kamatostól együtt visszafizeti a ráfordított költségeket.

Ugyancsak gép szállítja a gömbfát a 
máriafalusi erdészkerületből is

a zalaszántói erdészek is. Közülük 
Farkas Gyula és Anda István tűnt ki. így nemcsak az erdőgazdaság jövő évi csemeteszükségletéhez biztosítottak makkot, de molyhostölgy makkból még az egri, a váci, az esztergomi, a veszprémi és a pápai erdőgazdaságoknak is adnak át. Szép eredmények születtek a cser
makk és a hársmag begyűjtése terén is. Farkas Károly zalaszántói erdész például 4 mázsa hársmagot gyűjtött.
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Vadat vagy fát termeljüal a Dunaártéren?Ebben a kérdésben vártak egyesek sorsdöntő határozatot és javaslatot az Erdőgazdasági és Vadgazdasági Tanács együttes ülésétől. Táplálta ezt az a körülmény, hogy ennek a vP cléknek rendkívüli adottságai valóban csábítóak egyoldalú szemlélet kialakulására és a helyenként már mutatkozó elburjánzásoknak megszüntetésére irányuló többszöri vizsgálatok az utóbbi években eddig hatástalanoknak bizonyultak. A legjobb erdőgazdasági és vadgazdasági szakembereknek ez az együttes tanácskozása azonban megmutatta, hogy 
kérdésnek ilyen felvetése

teljesen helytelen,így feltenni nem lehet ésaazt nem is szabad!Az érintett erdőgazdaság fatermesztési érdekeit Kr ó n 
Kelemen, a Dunaártéri erdőgazdaság főmérnöke ismertette. Rámutatott arra, hogy a Duna- ártér az ország egyik legjobb erdőterülete, nagyrészt alkalmas nemesnyárak tenyésztésére, és itt ezek oly magas fatermést hoznak, hogy az ország faanyagellátásának nagymértékű javulását biztosíthatnák. Figyelmeztetett arra, hogy az ártér sem alkalmas nagyobb vadlétszám eltartására, mert az itt tenyésző növényzet csak látszólag nyújt korlátlan takarmányt a vadnak — az aljnövényzet legnagyobbrészt olyan fajokból áll, amelyet a szarvas nem vesz fel. Felhívta a figyelmet továbbá arra,” hogy a telepítésekben okozott vadkár fokozott mértékű, mert a dombvidékeken szokásos öt-hatezernyi csemete helyett itt csak ezret raknak hektáronként. Kimutatta, hogy az ülésre készített előterjesztésben tervezett vadállomány fenntartása mellett a feltétlenül szükséges vadkárelhárítási intézkedések a végrehajtás első évében 2 660 000 forintot tennének ki. Ez az ösz- szeg a következő években fokozatosan csökken és a hetedik évtől kezdve évi 1 300 000 forintos állandó kiadást jelentene. Krón tárgyilagosan szakszer# fejtegetése biztosítékot látszik nyújtani arra, hogy ugyancsak 

szívén viseli a világhíres dunai szarvas jövőjét, de kisebb vadlétszám fenntartását tartja indokoltnak nemcsak az erdőgazdasági érdekek védelmére, hanem éppen magának a jó vadminőségnek az érdekében is.A vadgazdasági szempontokat 
Party István, a Dunaártéri Erdőgazdaság vadászati felügyelője és egyben a világhíres Gemenci Vadrezervátum vezetője ismertette. Kivételes felkészültségű tanulmányában egyaránt foglalkozott mind a szarvasállomány, mind az erdők múltjával, jelenével és tett javaslatokat a jövőre vonatkozóan. Egészen 1900-ig visszamenőleg kimutatta a vadállomány létszámának változását és felhívta a figyelmet arra a körülményre, hogy vadban sokkal bővebb időszakokban történt telepítésekből ma kiváló fejlő- désű faállományok állnak fenn. Ismertette a múltban foganatosított vadkárelhárítási intézkedéseket és az azokkal szerzett bő tapasztalatokat. Bőven fejtegette a szigetjelleg, valamint a gyakori elárasztások miatt figyelembevenni szükséges követelményeket. A vadkárok megítélésében figyelmeztetett arra, hogy nem minden pusztulásnak

-------------- --------------------------

Miért ráfizetéses a fogatgazdaság?
Egy fogatgazda hozzászólnek az üzemi fogatok kellőiképpen kihasználva.3. Az is nagy hátrányt jelent, hogy nagy távolságokra kell kijárni 

a fogatosoknak. Az üzemi fogatok részéire az időjárás viszontagságainak megfelelő kihelyezési lehetőséget kell biztosítani. Üzemi fogatokat 90 százalékban csak tőmellől — erdei rakodóra való közelítésre kell alkalmazni, s csak a legindokoltabb, elkerülhetetlen esetekben szabad feladási állomásra velük faanyagot szállítani.4. Az erdészeteknél igyekeznek olyan dolgokat is rábízni a fogat- brigádvezetőkrei, ami sokszor nehezíti, hátráltatja az ő területén lévő munkát. Pl. anyagfeladás, anyagleváltás (nem fogatgazdasági anyag), kerületeknek mész, arvalin, kénpor, fenyőmag, csemeték stb. elosztása, központi anyagraktár kezelés és ezeken kívül még egy csomó apró-cseprő dolog.
Kapornaky Gyula fogatbrigádvezető, öriszenitpéter.

Sok a panasz — általában, hogy az üzemi fogatokra ráfizetés van. Mi okozhat ráfizetést?1. Á szállítási, közelítési terv nél
küli, találomra, naponta kitalált fogatindítások. Ennek következménye, hogy sokszor félnapot is eljár a fogat a kerületben, amíg erdésszel találkozik és így a munkaórája saját hibáján kívül — haszontalan időtöltéssé válik. Helyes, ha az erdészetvezető és a fogatgazdasági brigádvezető közösen, legalább előre tíz napra tervet dolgoz ki a faanyag mozgatására, s erről a kerületvezető erdészeket értesítik.2. Sok helyen nyár végén összetoboroznak minden egyéni fuvarost és főleg a jobb helyekről kiközelítik 
az anyagot. Az árkokban, horhosokban, nehezen hozzáférhető helyeken ott marad az anyag. Ez persze az üzemi fogatosokra vár... Arra nem is gondolnak az illetékesek, hogy ez nemcsak az üzemi fogatosoknak okoz anyagi kárt, hanem az egész erdőgazdaságra káros, mert nincse- 

a vad az oka, ha mindjárt meg is található a rágás az elpusztult csemetén. Javaslataiban az erdőgazdasági feladatoknak és munkálatoknak a vadgazdaságiakkal való pontos összehangolását sürgette és síkra szállt az egyoldalú erdőgazdasági, illetve vadgazdasági szemlélet ellen.Ezt a két legfontosabb megnyilatkozást számos hozzászólás, észrevétel és javaslat követte. Ezek igen széleskörűen világították meg a kérdést, de egyben valamennyi egyet értett, hogy
jó erdőben jó vadra kell 

törekedni!Szakembereink éppen azokat az utakat keresték, amelyeken ez a cél elérhető — az a cél, amely a népgazdaság érdekeit szem előtt tartva egyáltalában kitűzhető.Az együttes ülésen elhangzottak alapján a két tanács javaslatot tesz a Dunaártér erdőségeire vonatkozóan olyan teljesen új üzemrendezés elkészítésére, amelyben mind a fatermesztés, mind a vadtenyésztés érdekei kellő figyelemben részesülnek. Egyedül ennek az elkészülte és végrehajtása biztosíthat végre nyugalmat a híres dunai erdőkben.
Jérome René

11
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A tizenharmdik hónapért
LÁTOGATÁS AZ EGRI ERDŐGAZDASÁGBAN

Ritka, szép jelenetet sikerült meg
örökítenie a fotoriportemek: a kis 
szarvas sóvárogva néz be a meleg 

szoba ablakán.

A Bükkfensík egyik nagy eseménye 
volt az a tűz, amely a bánkúti mene
dékházban ütött ki. A tető leégett, a 
tűz továbbterjedését sikerült meg

akadályozni

A havazás megkönnyítette a közelí
tési munkát, a magánfuvarosok szán
talpakon szállítják rakodóra a tűzi

fát

12

A BÜKK NYUGATI FELE az egri erdőgazdaság birodalma. Egertől a bánikúti turistaházig minden erdő és kopár folt az erdészeti dolgozók munkahelye és az erdők most a munka zajától hangosak. Motorfűrészeik berregnek, egetfaló szálfák dőlnek óriás robajjal, rettenetes erejű, lánctalpas vontatók viszik-vonszol- ják a rönköket útmenti rakodókra. A Bükkfennsíkon, ahol immár harmadízben esett le a hó, a környező falvak fuvarosai szállítják szánkáikon erdei vasút mellé a tűzifát. A munkásszállók benépesültek s esténként a favágók dalától hangosak. A hóban kecses őzék és szarvasok szö- kellnek, friss fenyőcsemeték lapulnak, A természet hatalmas szépsége és a munka lenyűgöző zenéje találkozik a csodálatos Bükkben.Mintha a szokottnál nagyobb lenne a szorgalom és a lendület, mintha öntudatban hatalmasat nőttek volna az erdők munkásai. Czakó Laci bácsi immár harmincöt esztendeje dolgozik a bükki erdőkben, mint fogatos. Tájékozott, jószemű ember. Ö mondja, hogy valóban történt fejlődés az erdőgazdaság munkájában s hogy á munkások is mások, az igen, nagy mértékben a nyereségrészesedés kifizetésének köszönhető.
AZ EGRI ERDÖGAZDASAGBAN csaknem három heti fizetést kaptak az erdők munkásai nyereségrészesedésként.Egerben P a 11 a g i Bélával, a gazdaság főkönyvelőjével beszélgetünk. Olyan főkönyvelő ő, aki nem restelli felhúzni a csizmát és bebarangolni a Bíikk vad regényes, erdős tájait, ahol a motorfűrészek berregnek, fejszék kopácsolnak a százesztendős bükkfák tövéin. Ismeri az embereket, a munkások életkörülményeit, a gondokat, az örömöket, a problémákat. De éppen olyan járatos a könyvelési számok világában is. Ö mondja el, hogy összesen 575 ezer forint vár kifizetésre az elért eredmény javulás révén. Ezenkívül bizonyos százalékot vissza is tartottak könyvtárak, rádiók, sportszerek, szociális berendezések vásárlására is.Hogyan jött össze az 575 ezer forint?A számok világában erről a következő kimutatás tanúskodik:

352 000 forint az eredményjavulásból 
100 000 forint az igazgatói jutalomból 

62 080 forint az igazgatói szabad ke
retből

61 000 forint egyéb magtakarítások- 
575 000 forint összesen.

Ebből a hatalmas summából az erdőgazdaság valamennyi olyan munkása megkapja a keresetének megfelelő százalékot, aki legalább öt hónapot dolgozott egyfolytában az egri erdőgazdaságban, fegyelmi és politikai vétséget nem követett el.

A karácsonyfatermelést a Bükkfennsíkon 
gyérítéssel kötötték egybe

DE A FŐKÖNYVELŐ azt is tudja, hogy a félmillónál magasabb összeg nem csupán rideg és elvont számok összege. E mögött emberi izmok rezdülése, répáshutai, bükk- zsérci, visnyói, szilvási, mályinkai erdőmunkások szorgalma és becsülete s megannyi élettel rokon apró tényező áll. Nyereséges lett a gazdaság, mert munkásaik zöme tavaly őisszel is helytállt, egy pillanatra sem hogyta abba a munkát. Az akkor annyira elterjedt erdőlopáso- kat olcsó tűzifa árusításával hiúsították meg. Nem tartották raktárakban és a fészerekben a gépeket, hanem beállították a munka csatasorába s a gépkezelők gonddal vigyáztak a motorfűrészekre, a lánctalpas és kormos traktorokra, a csőr-- lökre, de a kézi szerszámokra is. A gonddal kezelt gépekkel és szerszámokkal a fegyelmezett bükki munkás a munkaidőt is jobban ki tudta használni. Amikor az Országos Erdészeti Főigazgatóság felhívást intézett az ország valamennyi erdőgazdaságához, hogy égessenek minél több meszet és faszenet, az egri gazdaság hallgatott a felhívásra és mint ma látni, ezzel nemcsak a rombadőlt házak felépítését, új lakótelepek és üzemek építését segítette elő, hanem az erdőgazdaság jövedelmét is növelte. Mert a két legjövedelmezőbb ágazat: a fahasználat és a melléktermékék voltak.

Nem véletlen tehát, hogy az egri erdőgazdasághoz tartozó felsőtár- kányi erdei vasútüzemnél 74 dolgozó között 38 ezer forintot osztanak d ki a nyereségből, a Bükkfennsíkon4 pedig 65 munkás csaknem 30 ezer forintot kap.
A MUNKÁSOK, akik annyira tevékeny részesei az eredményes, szép munkának, előre tudták, hogy az idén már ők is részesednek a vállalat nyereségéből. De mint minden t újtól, ettől sem vártak különöset. Mi tagadás, jócskán voltak, akik nem hittek, nem bíztak. Most azután ahogy megjelent a Bükkfennsíkon teli pénzestáskájával a főkönyvelő > és Boér Ferenc, az erdőgazdaság igazgatója és összetoborozták a mélysári vágásterületre a Bükkfennsík szénégetőit, motorfűrészeseit, fakitermelőit, erdészeit, már az első hírre a valóság izgalma járta át a munkásokat. Pedig hát csak ezután következett a java. Kinyíltak a pénzestáskák és az igazgató sorra kifizette a nyereségrészesedést a szerszámukra támaszkodó, ünnepi hangulatú , munkásoknak. Várkonyi József, Ti- 

j szai János, Petőfi Imre fakiterme-
5 lök csaknem 400 forintot, Kővári t Károly motorfűrészkezelő 430 forintot vett át. És sorra jöttéik a töb-

í

Ilyen szép csigát kevés muflon hord! 
Ez maga érdekesség, de a muflonnak is 
története van. Horváth János pénzpataki 
erdész holtra soványodva találta meg. 
mert egy fába fúródott a csigája. Peni
cillinnel gyógykezelték, tejjel etették s 
ma már életerős ez az európai méretek

ben is különlegesen szép muflonkos.

4

biek. Pedig éppen két napja kapták meg a decemberi fizetésüket is. Tizenkét hónap van egy évben, de ez már a tizenharmadik fizetés volt.Az egri erdőgazdaságban mindig megbecsülték a dolgozókat. Erről tanúskodnak a Bükkön is megépített, üdülőnek is beillő, szépen berendezett munkásszállók, az olcsó üzemi konyhák, a nemrégiben létesített saját villanytelep és ki győzné felsorolni mind. Petőfi Imre, a híres répáshutai fakitermelő mégis azt mondta: „így még soha nem törődtek a munkásokkal a Bükkben. Majd meglátja, igazgató elvtárs, hogy tudunk mi még jobban is dolgozni. Jövőre nem három heti kereset lesz a részesedés, hanem egész hónapi. Mert ha mi akarjuk, tizenhárom hónapból áll az esztendő.“ Horváth Irén, az üzemi konyha dolgozója pedig a következőket mondta, amikor megtudta, hogy a nyereségből néki is százasok ütik a markát: „Ilyet még nem pipált a Bükk, kezd komoly hely lenni ez az erdészet.“ (Persze nincs igaza, mert nemcsak az erdészet lett „ilyen komoly hely“, hanem az országban minden üzem és vállalat, ahol becsülettel helytálla- nák és takarékosan bánnak a nép javaival.)
MAR A NYERESÉGRÉSZESEDÉS 

RENDSZERE IS a demokratizmus növekedésére utal, de komoly demokratikus intézkedésnek tartják azt is az erdőgazdaság dolgozói, hogy mielőtt a nyereség kifizetésére került volna sor, minden erdészetnél, minden munkahelyen kifüggesztették a nyereségrészesedés 'kifizetésének feltételeit és azt a névsort, amely a részesülők nevét és a részesedés összegét tartalmazta. S aki úgy találta, hogy sérelme van, fellebbezhetett. És jólesett a munkásaknak, hogy a jogos észrevételeket a gazdaság vezetői mindannyiszor méltányolták. Például sokaknak volt az a panasza, hogy a gazdaság más erdészeteiben eltöltött napokat nem számították be a kiutalt nyereségrészesedés összegébe. Ezeket a panaszokat is orvosolták.Büszkék jó munkájukra az egri erdőgazdaság dolgozói. Annál is inkább büszkék; mert a Bükk keleti felén, 'amely már a miskolci erdőgazdasághoz tartozik, nem fizetnek nyereségrészesedést. S fogadkoznak, akár csak Petőfi Imre, hogy az elkövetkező gazdasági évben még jobban helytállnak, hogy jövőre még magasabb legyen a (nyereségrészesedés összege, mert érdemes becsületesen dolgozni.

Immár harmadízben esett le a hó a 
Bükkön. Az erdész szokásos körútját 

végzi a havas tájon

Az egri erdőgazdaságban is kijelölték 
a V-fákat, amelyeket fakitermelésnél 
kímélni kell. A fakitermelő munká
sok így biztosan tudják, hogy melyik 

fát szabad kidönteni

A havas bükki tájon egyre na
gyobb gondja az élelemszerzés 
szarvasnak és őznek. Ilyenkor van
nak legnagyobb veszélyben a kis fe
nyőfák. Különösen a fenyők csúcsa 

ízletes falat.
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Újabb négy emberéletet követelt
a felelőtlenség és könnyelműségLapunk 1957. évi december havi számában beszámoltunk az őszi fakitermelés megindítása óta bekövetkezett két halálos balesetről. Azóta, sajnos, ez a szám hatra növekedett, amely egyrészt a kerületvezető erdészek, illetve erdészetvezetők kellő felelősségérzetének hiányát, másrészt a fakitermelők könnyelműségét bizonyítja. íme, a példák.

A nagykanizsai erdőgazdaságnál 1957. évi november 6-án fejsérüléssel kórházba szállították Schémann Jánosnét, s ott 17-én meghalt. Tuskó- irtásos akáclkitermelést végeztek és a döntőpárok olyan közel dolgoztak egymáshoz, hogy a döntött fa elől nevezett nem tudott elmenekülni. Egyébként is szabálytalan volt, hogy fadöntésnél női munkaerőt alkalmaztak.
A székesfehérvári erdőgazdaságnál 1957. december 3-án tuskóirtásos szürkenyár termelés közben egy döntött fa maga alá hajlított egy gyengébb, álló fát, amely villás növésű volt. Ennek egyik ága a nyomás alatt letörött, erre a törzs a nyomás' alól felszabadult és visszaható erő következtében a megmaradt ága a döntött fa tövénél álló munkások közé esett. Közülük hárman megsebesültek, ezek közül Kovács István a kórházba szállítás után meghalt. Nevezett a fa döntésénél mint néző szerepelt, mivel ő és társai a napi munkát befejezettnek tekintették, csupán két társukat várták, hogv a kérdéses fát ledöntsék. Tehát a döntött fa közelében szabálytalanul tartózkodott

A zamárdi erdőgazdaságnálGosztalai József és két társa úgynevezett egészségügyi termelést végzett. December 5-én délután egy száraz tetejű és a szél által félig ki- döntött kőrisfa ledöntését végezték, a fa fennakadt egy tölgyfa kiálló ágain. Nevezett és egyik társa a fennakadt fa alatt tartózkodtak, eközben a száraz törzs a saiát súlva alatt eltörött és mindkettőjükre ráesett. Gosztalai a kórházban meghalt), társa pedig szintén elég súlyos sérüléssel kórházban fekszik.
A sárvári erdőgazdaságnál Desits Lajos 64 éves tapasztalt fakitermelő 3 társával végezte a fák döntését. December 7-én délután olvan két fa döntéséhez kezdtek, amelvek 17 méter távolságra vol+ak egymástól. A döntési irány és a kiképzett haik '»'lapján nyilvánvaló volt, hogy mindkét fa döntői veszé- Lrpztetik egymást. Ezt mindnyáian látták, ezért abban egyeztek meg. hogv a vékonyabb fát fogják el^bb lód önteni, addig a vastagabb fa döntői félre állnak. Nevezett azonban a megállapodásnak nem +ett eleget, mert ahelvett, hoav a figyelmeztetésre elszaladt volna — aho^v az+ társa tette —. az általuk dönteni tovvezett fa tövéhez húzódott, mondván, hogv az maid megvédi őt Mikor azonban a dőlő fa koronája ott 

recsegett a feje felett, valószínűleg megijedt és kimozdult a fa tövéből, így a leeső fa koronája éppen ráesett. A kórházba szállítás után meghalt.A súlyos esetekből világosan meg lehet állapítani a felelőtlenséget és a nemtörődömséget, az óvórendszabály előírásainak semmibe vételét.Az oktatás során világosan fakitermelő dolgozóink elé kell tárni, hogy nem minden múlik az irányító gazdaságvezetők ellenőrzésén, a termelést vezető erdészek vigyázatán.
Az óvórendszabályoknak a fa
döntésre vonatkozó előírásait

-----------------------------------------

FŰRÉSZ- ÉS LEMEZIPARUNK 

munkavédelmi és szociális helyzeteA baleseti statisztika kedvezőtlen alakulása szükségessé tette, hogy szakszervezetünk alapos munkavédelmi vizsgálatokat tartson a fűrész- és lemezipari üzemekben.Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a szocialista ipar általános fejlődése mellett a fűrész- és lemez
ipar viszonylag elmaradt állapotban 
van. Az egész ipart jellemzi a nagy
részt régi, elavult, sok esetben min
den védőberendezés nélkül működő 
fűrészipari gépek alkalmazása. Nem utolsó sorban ennek a következménye az, hogy a balesetek száma — a múlt év azonos időszakához viszonyítva — nemhogy csökkent volna, hanem 22,5 százalékkal emelkedett.A balesetek nagy számához hozzájárul az is, hogy a fűrészcsarnokok 
és egyéb műhelyek többségükben ré
giek — 50—60 évesek —, zsúfoltak, 
korszerűtlenek. Ennek pedig természetes velejárója az állandó baleseti veszély.A baleseti statisztika emelkedésében jelentős szerepe van a dolgozók fegyelmezetlenségének és egyes műszaki vezetők felelőtlenségének. Nem egy művezető eltűri, hogy a dolgozó a munkavédelmi szabályokat megsértse. Nem egy helyen tapasztaltuk azt is, hogy a műszakiak sablonosán végzik a dolgozók munkavédelmi kioktatását. Például a Hárosi Falemezművekben a csillerakomány le
omlásából bekövetkezett súlyos bal
esetet meg lehetett volna előzni, ha 
a művezető a dolgozókat kellően ki
oktatja a szállítási munkák szabályos végzésére és a végrehajtást ellenőrzi. Sok ilyen vagy ehhez hasonló példát sorolhatnánk fel. Véleményünk szerint a műszakiak jobb munkaszervezéssel, ellenőrzéssel és nagyobb felelősségérzettel nagyban hozzájárulhatnának a balesetek súlyosságának és számának csökkentéséhez.

Még az előbbieknél is rosszabb a 
helyzet a szociális létesítmények ál
lapota terén. A Budapesti Fűrészek

maguknak a dolgozóknak kell 
érvényesíteni és a legnagyobb 
lekiismeretességgel végrehajtani, mert minden könnyelműség halálosan megbosszulhatja magát. Saját maguk és családjuk érdekében kell ezen a téren a legnagyobbfokú körültekintéssel és óvatossággal eljárniok. A termelést vezető erdészeknek és az ellenőrző szakemlberéknek pedig alapvető kötelességük, hogyha észre- veszinek ezen a téren bármilyen szabálytalanságot és megállapítják, hogy van olyan dolgozó, aki a maga és munkatársa életét, testi épségét veszélyezteti, akkor azokat haladéktalanul ki kell zárni a munkából. Mindent el kell követnünk tehát, hogy ezeknek a tragikus baleseteknek véget vessünk!

szolnoki telepén az öltöző, fürdő és 
ebédlő helyiségek nagyon rossz álla
potban vannak és távolról sem elégítik ki a szociális normák előírásait. A Hárosi Falemezművek öltözője 
pedig olyan zsúfolt, hogy alig lehet 
benne mozogni és csupán kis, úgynevezett skatulya szekrények vannak benne. Ezekben a dolgozók bejáró ruhája estére olyan gyűrött lesz, hogy nehéz azt utcára felvenni, télikabátot pedig be sem lehet tenni. A Szegedi Falemezgyárhoz tartozó fűrésztelep rönkterén még siralmasabb a szociális ellátottság. A hordóból összetákolt fürdő melegítése a napra volt rábízva, ami viszont hideg időben aligha melegszik meg.A fűrész- és lemezipari üzemek vezetői a növekvő balesetek okát elsősorban — nem egyszer kizárólag — 
a dolgozók állandó cserélődésében látják. Ez persze kétségtelenül elősegíti a balesetek lehetőségét. Véleményünk szerint azonban a munkásvándorlás lényegesen csökkenthető, ha megadjuk a dolgozóknak mindazt, amit a törvények biztosítanak számukra. Ezen jó lenne, ha az Erdészeti Főigazgatóság is elgondolkozna és legalább minimálisan eleget tenne a rendeleteknek.A vándorlás megszüntetésével lehetővé válna — különösen a rönktéri munkákhoz — az állandó, összeszokott és kioktatott brigádok szervezése. Ez már önmagában is biztosíték lenne arra, hogy a fűrész- és lemezüzemek rönkterein a szállításból és rakodásból eredő — ma még tekintélyes számú — baleset lényegesen csökkenjen. Ehhez pedig még beruházásra sincs szükség.Rengeteg a tennivaló ezen a terén, de nem vitás, hogy sürgősen cselekedni kell, hiszen emberéletekről van szó.

Györke János munkavédelmi felügyelő,Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezete'
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ÍLe,gyv£délii kő&eAitfatáAA közelítési munkáink módszereire és költségeire leginkább a terepadottságok vannak befolyással. Míg síkvidéki erdőinkben a faanyag mozgatásnak ez a művelete nagyobb nehézség nélkül —- legtöbbször a kiszállítással egybekapcsolva — megoldható, addig hegyvidékeink sokszor szakadékos, sziklás és meredek vízmosásokkal átszőtt lejtőin nagy nehézségekkel állunk szemben. A nehézségek egy része főleg energia és ebből következőleg költség kérdés, más része hegyvidéki erdőgazdálkodásunk technikájában gyökeredzik.Ha az anyagot felfelé mozgatjuk, a terephajlástól függően növekvő energiára van szükségünk, ha pedig a lejtő irányában közelítünk, a fékezésre fordított ener-

1. ábra. A könnyű kötélpályák működési elvegia és az eszköz felvonszolása okoz gondot, vagy ha az anyagot szabadjára engedjük, elvesztjük felette az irányítást. Egy bizonyos terephajláson felül az összes eddigi közelítő eszköz, elsősorban a fogat és a vontató csődöt mond.A talajon okozott sebek hegyvidéken a növekvő lejtőszöggel mind veszedelmesebbekké válnak. A lerohanó víz támadása a számunkra oly fontos és hegyvidékeinken sokszor csekély talajtakaró ellen ezeken a sebeken keresztül válik legkárosabbá. A hegyvidéki tölgyes-ibükkös erdőgazdaságaink felújítása mindinkább természetes úton történik és, sajnos, a talajt borító új illatban az eddigi közismert 'közelítési eszközeink elkerülhetetlenül pusztítást hagynak maguk után, és ezenfelül — a választékok kedvező kialakítását is gátolják, azáltal, hogy a nehezebb darabok közelítését nem tudjuk megoldani.A hegyi terepeinken (Kőszeg, Bakony, Pilis, Börzsöny, Mátra, Bükk, Mecsek és Zemplénhegység) a közelítés munkája ezekből az okokból eredően nagy gondot okoz. Ezt a gondot, úgylátszik, enyhíteni fogják a 
rövidpályás kötéldaruk, melyek a belterjességre törekvő erdőgazdaságokban, mind nagyobb számban jelennek meg.A rövidpályás kötéldaru működési elve nagyobbára egyezik a Wyssen- és hasonló rendszerű pályákéval. A lényeges különbség az, hogy a könnyű telepítés érdekében a szerkesztők a tartókötél hossza, méretei — ebből következőleg a közelítési távolság — és a futószerkezet tekintetében engedményeket tettek.A rövidpályás kötéldaruk alkalmazási távolsága általában 300—500 m között mozog. Tartókötelük 14— 16 mm átmérőjű pászmás kötél, vonókötelük 9 mm átmérőjű. Csörlőj ük a mozgékonyság érdeké-ben magánjáró és vontatmányként képes magával vinni a pálya teljes anyagát. Az egyszerű kezelhetőség biztosítására az egyes szerkesztők különböző futómacska típusokkal próbálkoztak. Eleinte teljesen lemondtak az automata mechánizrnusról és a rövidpályás daruk első alakja egy egyszerű csigaszerkezetből állott, amelyről a választék függőleges helyzetben lógott le. Később a csigaszerkezetek módosítása lehetővé tette a választéknak 

a tartókötéllel párhuzamos szállítását, ami a tartókötél magas kifeszítésének elkerülésére kívánatos.Ezeknek az egyszerű szerkezeteknek hátránya, hogy a kötéldaruknál szökött munkamódszerrel csak meglehetősen nagy terephajlásnál (22—25%) és csak 
felfelé lehet dolgozni. Lefelé való munka esetén — amely fejletlen úthálózat mellett elkerülhetetlen — az anyagot elő kell közelíteni és utana leeregetni. Az elő- közelítés és leeregetés mozzanatai a munkát megdrágítják és kisebb fatömeg esetén a berendezés gazdaságosságát kérdésessé teszik.Az újabb pályák félautomata megoldásokat alkalmaznak. Az oldalsó behúzott és azután felemelt vonóhorog a kocsiba beakad, vagy a vonókötél megrögzítődik. így a választék nem tud leereszkedni ismét a terepre. Természetesen ezek a berendezések az egyszerűségre törekszenek és automata mechanizmusuk nem hasonlítható a hosszú pályás kötéldarukhoz.E pályák jobbra-balra 30—30 m hatótávolsággal és átlag 300 m üzemi hosszal működnek. így egy felállítással kiüríthető vágástér nagysága: 1,8 ha. Lényeges feltételük, hogy a felvevő útrendszer a pálya követelményeinek ismeretében készüljön, mert a gazdaságosságot ezzel jelentősen növelhetjük.Megállapítható, hogy a félautomata kocsival rendelkező pályánál is kedvezőbb a felfelé való közelítés munkája. Az üzem gördülékenyebb és az akadályok ritkábbak.Az alábbiakban két pályatípusról számolunk be, melyeket viszonyaink között véleményünk szerint sikeresen alkalmazhatunk. Az egyik a csehszlovák VL u jelű pálya, a másik a svájci gyártmányú Küpfer. Az elsőt az év nyarán csehszlovákiai utunk alkalmával láttuk üzemben, a második jelenleg bevezetés alatt- 
áll a váci erdőgazdaság területén.Mindkét pálya felállítása 4—5 fő gyakorlott erdőgazdasági szakmunkás részére egy napot vesz igénybe és már 40—50 m2 3 anyag közelítésnél gazdaságosan alkalmazható.

A VL u. műszaki adatai az alábbiak:
a) Csörlő: Motor: 10 HP-s benzinüzemű.Kötéldob: 600 m 9 mm átmérőjű vonókötél befogadására alkalmas. —• Kötélsebesség: 0,25—1,6 m/mperc.
b) Tartókötél: 600 m hosszú 16 mm átmérőjű. Elemiszálak szilárdsága 169 kg/mm3. A szükséges legkisebb hajlása: 18°/o. A csörlő magánjáró. A vonókötél által lefogható sáv szélessége 50 méter. Teherbírás 1 tonna. Napi teljesítmény 8 óra alatt 20— 30 m3

2. ábra. A tartókötéllel párhuzamosan szállító kocsi
elve
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A kocsi négy keréken fut és a választékot két csiga emeli fel. A felemelt választék után a vonókötél elmés szerkezettel zárható, ami lehetővé teszi mind a föl-, mind a lefelé közelítést. A felfelé való munka azonban itt is előnyösebbnek látszik, az anyag biztosabb irányítása és a szerkezeti részek kisebb igénybevétele miatt.
Az MF. 10 benzinmotoros csőrlővel ellátott 
Küpfer-pálya műszaki adatai az alábbiak:

a) Csörlő: Motor: 7—8 HP-s benzinüzemű, léghűtéses, egyhenigeres, négyütemű, 0,6 1/üzemóra fogyasztású.Kötéldob: 1500 kg maximális vonóerő, 500 méter 9 mm átmérőjű kötél befogadására alkalmas. — Kötélsebesség: 0,2—1,1 m/ mperc.
b) Kötélpálya: Tartókötél: 16 mm2 átmérőjű, legalább150 kg/mm2 szilárdságú. Vonókötél: 9 mm2 átmérőjű, legalább 150 ikg/mm2 szilárdságú. Legnagyobb alkalmazási távolság 300—450 méter.A csörlő magánjáró és súlya kötél nélkül 420 kg. A kocsi hasonló elrendezésű a VL ukhoz, azzal a különbséggel, hogy rögzítő szerkezettel nincs ellátva, ebből következőleg egy munkamenetben csak felfelé közelítésre alkalmas. Ha lefelé kívánunk dolgozni, az anyagot előiközelítéssel kell összegyűjteni és egy 'kialakított rakodóról leeregetni. Előnye a csörlőnek, hogy egy feltét dob is van hozzá, úgyhogy visszahúzó kötél befogására alkalmas. Ez lehetővé teszi, hogy a csörlőt skidderezésre használjuk fel, vagy nagyobb terepnehézségek, szakadékok áthidalásánál is alkalmazni tudjuk.A könnyű kötélpályák alkalmazása lehetővé teszi, hogy legnehezebb terepen is gazdaságosan, kímélete

1. kép. A VLu kötélpálya csörlő jesen közelítsünk. Bevezetésüknek azonban előfeltételei vannak, amelyek a következők:1. Jól beiskolázott kezelőszemélyzet.2. Meglehetősen sűrű úthálózat, melynek kitűzésé
nél már a kötélpálya kívánalmait, a jelfelé való 
mozgatási irányt vesszük tekintetbe.3. A kötélpálya munkájához idomított anyagmoz
gatási technológia.Meg kell jegyeznünk, hogy mindkét típusú pálya rövid választék közelítésre is alkalmas megfelelően kialakított tartószerkezet segítségével.A kötélpálya lehorgonyzásához a tartókötél felfüggesztéséhez és kifeszítéséhez, valamint a közelítésre kerülő anyag felerősítéséhez a pályának igen tökéletes tartozékai vannak.

2. kép. A VLu előközelítés közben

A könnyű kötélpályák bevezetése hazánkban út
törő munka. Az erdei szakmunkásnak, technikusnak és erdőméirnöknek össze kell fogni, hogy a maradiság- ból, kényelemből származó ellenállást letörje és az erdészet gépesítésének e korszerű eszközét diadalra vigye.

Pankotai Gábor

„csodálatos /űz"Az osztrák erdőmérnökök és erdészeti tudományos kutatók élesen bírálják azokat a beszámolókat és népszerűsítési cikkeket, amelyek egy „csodálatos fűzfájáról adtak hírt. Számos nyugat-európai és osztrák lap szenzációként ismerteti a Salix aquatica gigantea névre keresztelt új fűzfajt, amelyet — állítólag 25 éves munka eredményeként — nemesített ki Jensen dán tanár. Ez a fűz ugyancsak állítólag nyirkos talajokon trágyázás és minden különösebb gondozás nélkül hatnyolc éves korára már cellulóz-gyártásra alkalmas, s hektáronként 1200—2800 köbméter rostanyagot szolgáltat. A hírek szerint a felsorolt „csodálatos“ tulajdonságain kívül a tuskó ja is 30 évig életképes úgy, hogy a sarjak négyszer-ötször termelhetők ki, hulladéka pedig kiváló cserzőanyagot, kilúgozott kérge fagyapotot szolgáltat.
Az osztrák erdészeti kutató intézet megvizsgálta a „csodafűzt“ és megállapította, hogy az agyondícsért fúzfajta legalább hat klón keveréke, nagyüzemi tele

pítésre nem alkalmas. Évi 300 űrméter növedéke teljesen valószínűtlen, mert a nagy kromoszoma-szám még nem jelent egyúttal rendkívüli növekedést. A bécsi 
Holzmarkt R. Cieslar tollából megjelent cikke szerint pedig: „aligha véletlen, hogy a csodálatos fűzfajból 
még sehol sincs ötéves állomány." A kapitalista rekla- mírozás minden eddigi méretet felülmúló új megnyilvánulásának ellensúlyozásaképpen — írja a szerző — 
„nagyon kívánatos volna, ha Jensen kísérleteit a dán 
kutató intézetek hivatalosan is felülvizsgálnák"
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Faanyaggazdálkodásunk problémái 
a cserrönk feldolgozásának tükrében

Wéber József főmérnök vitaindító cikkének — megjelent az „Erdőgazdaság és faipar“ 1957. évi 8. számában — megállapításai élénk visszhangot keltettek a szakkörökben. Sokan egyetértenek ezekkel, mások nem. Mi az oka ennek?Véleményem szerint az egyéni állásfoglalást, bármely szakkérdésben, elsősorban az határozza meg, hogy ki hol dolgozik. Ebből következik, hogy az erdőgazdaságok szemszögéből az ott dolgozó szakembereknek, tehát a fásoknak van igazuk. Azonban mindkét igazság csak szakmai, helyesebben „ágazati igazság“. Magasabb szinten igaznak és igazságosnak 
csak azt az állásfoglalást tekinthet
jük, amely a népgazdaság érdekeit 
tartja szem előtt és előre mutat.Wéber József főmérnök egy sor idézet felsorolásával támasztja alá állásfoglalását. Helyes volt, hogy erdőmérnökök munkáiból idézett, mert ez igazolja a probléma felvetésének tárgyilagosságát. Ez azonban nem elég. Ahhoz, hogy teljes egység álljon elő e probléma megítélésben, szükséges az, hogy minél többen mondják el véleményüket.Ez ösztönzött arra, hogy véleményemet elmondjam.

I. Cserrönktermelés fejlődése
A felszabadulás előtt a cserfából túlnyomó részben tűzifa készült. Ezt mindenki tudja — az erdészek és fások egyaránt —, tehát bizonyításra nem szorul. Mégis megemlítem, hogy az 1934. évi statisztikai adatok szerint (dr. Ing. Leopold Vorreiter: Holztechnologisches Handbuch, 29. sz. táblázat) éves fahozamunk 478 000 m3 haszonfa és 3 060 000 m3 tűzifa volt. (Szerfa kihozatal: 13,5%.)így a cserfából más, mint tűzifa, nem készülhetett. Mindenki tudja azt is, hogy a cserfát a szakirodalom sem értékeli sokra az ipari felhasználhatóság szempontjából. Ennek igazolására ismét idézem dr. Ing. Leopold Vorreiter előbb említett könyvét. Szerző közli az ipari felhasználás szempontjából fontos valamennyi fafajta műszaki és egyéb jellemzőit, de a cserfának (Quercus 

cerris) csak a térfogatsúlyát, „Janka“ bütükeménységét és nyomásszilárdsági adatát adja meg. (Érdekes megemlíteni, hogy a kocsányos tölgy „Janka“ keménysége 650 kg/cm2, a kocsánytalan tölgyé 690 kg/cm2, a 

cseré pedig 850 kg/cm2, ami bizonyítja a cser keménységét. A fások ezért sem fűrészelik szívesen a cserfát.)Ha most azt vizsgáljuk, mi az oka annak, hogy cserrönk termelésünk mégis hátalmas fejlődésen ment keresztül felszabadulásunk óta, erre nem nehéz választ adni. Fafogyasztásunk igen nagy mértékben megnö- vekedet és még most is s a jövőben is, napról napra több ipari fára van szükség. Az egyre nagyobb mértékben szükséges ipari fát azonban nem lehetett csak importból fedezni. így lett a cserfából is hasznos ipari fa. Ezt könnyű lenne igazolni akkor, ha az erdőgazdasági statisztika kimutatná, hogy a közel 40%-os iparifa kihozatalból mennyi esik az értékes (bükk, tölgy, nyár, kőris stb.) fafajtákra és mennyi a cserre, csak azért, mert egy évtizeddel ezelőtt cserrönk termelés még alig volt. (Érdemes lenne azt is kimutatni, mennyire javította az iparifa kihozatalt az is, hogy a III. osztályú rönk minimális vastagsága 18 cm-re csökkent.)így nézve fakitermelésünk és faanyag-gazdálkodásunk fejlődését, nyugodtan kimondhatjuk: erdőgazda
Fafaj megoszlás negyedévenként

Fafaj
I. II. III. IV. | összesen

negyedév

Fenyő .................................................. 18,1 25,0 34,3 22,6 100
Tölgy..................................................... 18,3 18,3 36,2 27,2 100
Bükk..................................................... 41,0 43,3 0,2 15,5 100
Cser ..................................................... 22,5 31,4 33,0 13,1 100
Akác ..................................................... 17,2 17,3 37,5 28,0 100
Gyertyán .......................................... 36,2 54,3 5,2 5,3 100
Kőris.................................................... 13,2 34,8 40,2 11,8 100
Egyéb kemény .................................. 12,0 25,3 38,0 24,7 100
Egyéb lágy ........................................ 19,3 32,4 27,8 20,5 100
Éger ................................... .................. 24,0 68,3 6,7 1,0 100
Hárs .................................................... 30,5 53,5 2,0 14,0 100

Fafaj megoszlás az egész mennyiségre 
vonatkoztatva

Fenyő ............................................................. 13,0
Tölgy ............................................................. 24,8
Bükk ............................................................... 26,1
Cser ................................................................. 12,5
Akác ............................................................... 4,3
Gyertyán......................................................... 3,0
Kőris ............................................................... 1,7
Egyéb kemény............................................... 2,0
Egyéb lágy..................................................... 10,0
Éger................................................................. 1,6
Hárs..................................  1,0

100,0Az elosztás tehát azt mutatja, hogy a fűrészüzemek minden negyedévben majdnem minden fafajból kapnak fűrészrönköt. A -legnagyobb hiba 

ságaink sikeresen oldották meg azt a feladatot, hogy a hazai nyersanyagforrásokból minél több ipari fát adjanak a népgazdaságnak. Ugyanakkor azonban, amikor az erdőgazdaságok főfeladatukat sikeresen megoldották, egy sor részletkérdés nem nyert megoldást. Ezek a következők:
1. A megnövekedett iparifa terme

lés nem egy esetben minőségromlás
sal járt,

2. Az önköltségcsökkentés egyol
dalú szemlélete következtében elma
radt a közbenső rakodók fejlesztése 
és bővítése, ami fokozta a rönkzúdu- 
lásokat,

3. Az erdőgazdaságok nem kötele
sek külön-külön nyilvántartani a 
régi és új vágások faanyagát, ami
nek következtében a megengedett
nél tovább is tárolhatók rönkök a 
vágásokban,

4. Sok esetben az erdőgazdaságök 
és faipari vállalatok közötti, eddig is 
jól bevált, kooperáció továbbfejlesz
tését adminisztratív intézkedések 
gátolják.

II. A cserrönk veszteségmentes 
feldolgozásának lehetőségei1957-ben a fűrész- és lemezipari vállalatiaknak szállított fűrészrönk negyedévenként és fafajonként a következők szerint oszlik meg: 

azonban éppen ez. Ez hozza magával, hogy az amúgy is korlátozott befogadóképességű rönkterek még szőkébbnek mutatkoznak. (Minél több fafajjal dolgoznak a fűrészüzemek, annál nagyobb gyűjtő és osztályozó máglyát erekre van szükség.) A feladat tehát az, hogy a fafajok feldolgozásában alakítsunk ki országos elveket. A problémák megoldásához csak ez vezethet. Ilyen elv lehet például az, hogy
az I. és II. negyedévben elsősorban 
fülledékeny faanyagot (bükk, gyer
tyán, juhar, éger stb.) szabad a fű
részüzemnek leszállítani; 
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a III, negyedévben túlnyomó rész
ben tölgyet, kőrist, szilt, nyárt, aká
cot és egyéb kemény fűrészrönköt; 
a IV. negyedévben pedig minél 
nagyobb mértékben friss termelésű 
cserrönköt.Kivételt kell tenni a lemezgyárakkal, ahová már a IV. negyedévben is kell bükköt szállítani s a gyufagyárakkal és a bútorlap-üzemekkel, ahol folyamatosan kell a nyárfa, s az újpesti-rakparti dongaüzemmel, ahol minden évben feldolgoznak tölgy dongafát, végül külön számításba kell venni a furnírtermelés tölgyrönk szükségletét. Persze e fontosabb kivételeken kívül feladat marad a speciális fűrészáru rendelések folyamatos teljesítése is, de ezek a szükségletek a kooperációs kereten belül fennakadás nélkül minden esetben fedezhetők.Úgy gondoljuk, hogy ilyen elosztással és ütemezéssel kettős cél érhető el:

a) a vágásokban vagy a közbenső ra
kodókon a cserrönk minőségi rom
lása — az eddiginél nagyobb mér
tékben — elkerülhető,

b) az ipar abba a helyzetbe jut, hogy 
a cserrönköt is a minőségi romlás 
előtt tudja feldolgozni. (Amit a IV. 
negyedév végéig nem sikerül fel
dolgozni később bányaszéldeszka 
termelésre még mindig felhasznál
ható.)Az elosztás módjának és ütemezésének eldöntésén kívül azonban még egyéb intézkedések is szükségesek, így a többi között feltétlenül szükséges, hogy az erdőgazdaságok és a fűrészüzemek az éves értékesítési tervszámokon kívül negyedéves tervszámokat kapjanak fafaj bontás nélkül. Ezen belül pedig a negyedéves specifikált szállítási szerződések megkötése legyen a vállalati Önálló-

Hozzászólás a cserrönk ipari feldolgozásáhozKészséggel teszek eleget a Szerkesztőség felkérésének, hogy a kérdéshez hozzászóljak. Ezt annál szívesebben teszem, mert a cser felhasználásának és feldolgozásának kérdése népgazdasági szempontból rendkívül fontos. A cser fáját ugyanis a múltban úgyszólván alig hasznosították ipari célokra, ma azonban, amikor nemcsak mi, hanem egész Európa is nagy fahiányban szenved, döntő fontosságú ennek a kérdésnek a megoldása már azért is, mert hazai erdőgazdaságunknak területét 20%-ban cser foglalja el. A múltban cserrönköt alig termeltünk. Ma már ez felfokozódott évi 50—70 ezer m3-re.Nem kívánok a cser erdőművelési, állománynevelési és patalógiai kérdéseivel foglalkozni, mert amit a cikk írója és az ahhoz hozzászóló dr. Ha- 
racsi Lajos professzor is részleteiben kifejtett és amivel egyetértek, szükségtelen volna azt tovább fejtegetni. Ezek különösen az erdő telepítése és az állomány nevelése, egyszóval a jövő szempontjából igen jelentősek. Azonban a cserfa feldolgozásánál elsősorban fontos annak a kérdésnek a megoldása, hogy ezzel az arányta- 

ság legfőbb kifejezője és mutatója. Szűnjön meg az, hogy például a fű
részüzemek III. negyedévi értékesí
tési tervének fafajösszetételében való 
teljesítése csak azért borul fel, mert 
bükkrönk feldolgozás már nincs be
tervezve, de az erdőgazdaságoktól, 
vagy az „Érdért“-tői még érkezik be 
bükkfa. Szűnjön meg az, hogy az erdőgazdaságok egy része az egyes fafajokban mutatkozó hiány vagy túltermelés következtében — a merev és kötött negyedéves értékesítési tervszámok miatt — negyedévenként újra és újra bajba jut, jóllehet az eltérések éves szinten minden esetben kiegyenlíthetők lesznek.Ezek a javaslatok csak a megoldás lehetőségeit kutatják és semmi esetre sem lenne helyes azokat úgy magyarázni, hogy a tervgazdálkodást alapjaiban bíráljuk. Tervutasítások nélkül gazdasági életünk fejlesztése nem valósítható hieg. Ebből pedig az is következik, hogy a felvetett problémák megoldásakor nem revízióról, hanem tervgazdálkodásunk megjavításáról van szó.

Összefoglalás
A cserrönk veszteségmentes feldolgozásának problémája több oldalú. Meg kell vitatni az erdőneve

lési, a biológiai, a műszaki felhasz
nálhatóság, a favédelem, a rostosítás 
stb. kapcsolódó kérdéseit. Jóllehet a cserfa nem kifogástalan ipari nyersanyag, faanyagtermelésünk adott helyzetét tekintve, veszteségmentes feldolgozása elegendhetetlenül szükséges. Ez a célkitűzés azonban csak 
akkor valósítható meg, ha a cserfa 
tekintetében jobb összhangot terem
tünk a fakitermelés, fafeldolgozás és 
fafelhasználás között.

Lonkai János főmérnök, OEF
lanul sok fahibával: álgesztesedés, fagyrepedés, gyűrűs repedés és kár- tyásodással bíró, egyébként legkevésbé tartós fánkat milyen célra használjuk fel és hogyan dolgozzuk fel.Nem kívánok itt vitába szállni a fíilledés megfogalmazásával, és az jelelméletnek“ nevezett megállapítással, mert végeredményben — mint ahogy azt dr. Haracsi is megállapítja — minden fa fülledékeny, még a tölgy szijácsa is. Fülledékeny tehát

FÜRÉSZPORT ETETHETÜNK 
szarvasmarhával — írja a Madison-i 
„Forestry“ —, ha (erős katód suga
rakkal elbontatjuk a cellulózt, mert 
ez esetben a szarvasmarha bendőjé- 
ben élő mikroorganizmusok feldol
gozhatják; vagyis az állat, mint táp
lálékot hasznosíthatja. A fa polimé- 
ter építőanyagai (cellulóz, lignin, 
hemicellulóz) ugyanis a röntgensu
garak hatására molekuláris (azaz 
vegyi) tulajdonságaikban is megvál
toznak. Ezért e módszert az ame
rikai vegyiipar újabban mind na
gyobb mértékben hasznosítja. 

még a cser szijácsa is. Ez a megállapítás se nem elmélet, se nem „álelmélet, hanem szomorú valóság.Nézetem szerint nem hibáztatható az erdészet azért, hogy a cserrönk kiszállítását szorgalmazza, mert ez véleményem szerint nagyon helyes és szakszerit intézkedés. Legfeljebb ott követhettek el hibát, hogy nem tartották be a szállítási sorrendet. A szállítási sorrendet pedig a fülledés bekövetkezésének az ideje szabja meg. Ezt a kérdést sem kívánom itt külön részleteiben kifejteni. Csupán az.t a megjegyzést fűzöm hozzá, hogy ha a feldolgozó iparnak a rönk fogadásával nehézségei vannak a tárolás nehézségei miatt és egyéb okból kifolyólag, akkor módjában van az üzemnek felvenni a kapcsolatot a szállítóval és a kérdés simán elintézhető.Az élő cserfa szövetének egyetlen része van, amely a legkevésbé hibás és ez a szíj ács része. Itt a szijács rész nagyobb mint általában a többi Quercus genushoz tartozó bármely fajé. Ezt a szíj ácsot kell az időben való feldolgozással megmenteni. Ennek pedig csak úgy lehet eleget tenni, ha nem várjuk be a cser szíj ácsának a fíilledését. Az erdészet eleget tesz a korai kiszállítással — ha bizonyos hibákkal terhelve is, ugyanis keverve és „zúdulásszerűen“ szállítja sok esetben más fafajokkal együtt stb. — de a nagyobb hibát mégiscsak az kö
veti el, aki a csert a legtöbbször még 
nem is a termelési évben, hanem csak 
az utána következő évben sőt évek
ben dolgozza fel, amikor a cser szí
jácsán a gomba már termőtestek 
alakjában is megjelent.Fűrészüzemeink sajnálatosanszámban a felére vagy harmadára redukálódtak, elegendő rönkterülettel nem rendelkeznek és gépeik, berendezéseik elavultak, aminek következménye, hogy az ebből kifolyólag is későn feldolgozásra kerülő cserrönk minőségben csökken sőt teljesen tönkremegy. Meg kell tehát találni a módot ahhoz, hogy a fűrészüzemek ne legyenek túlterhelve az egyébként sok fahibával rendelkező cserrönkkel, amihez a késői feldolgozás miatt, még hozzájárul a szíj ácsnak az elgombásodása is.Ennek megoldása az erdészet és a faipar közös feladata, ami viszont a népgazdaság érdekében sürgősen megoldandó és meg is oldható.

Lámfalussy Sándor egyetemi tanár, SopronA SZOLNOKI ERDÉSZET ELNYERTE AZ ERDŐGAZDASÁG VÁNDORZÁSZLAJÁT. Ez az erdészet az ősz folyamán az előírt őszi ápolási munkát jelentősen túlteljesítette a gépek jobb kihasználása révén. A sikerben osztoznak az erdészet fogatosai is, így Kelemen István, Szabó István, Pap Pál, 
Wachal Zoltán és Gábor, akik mindannyian példás eredményt értek el fogatjaikkal. Szánkó István és Tütő János kerületvezető erdészek irányítása is dicséretet érdemel.
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AZ ERDÖTÖRTÉNETI KUTATÁ
SOK hazánkban még meglehetősein kezdeti szakaszukat élik. Ezirányú ismereteink pedig igen jelentősein hozzájárulhatnának erdőgazdálkodásunk minőségi fejlődéséhez. Az erdő- törtéineti kutatások elé sok nehézség tornyosul, de megéri a fáradságos munka, mert 'néhány olyan kérdésre kaphatunk egyértelmű választ, amelyekben szakembereink eddig meglehetősen eltérő véleményt vallanak. Ilyen kérdés például egyes fafajoknak bizonyos területeken való őshonos előfordulása.A kutatások területe szerteágazó lehet. A főterület kétségkívül az állami levéltárak hatalmas anyaga. Nagyfokú türelemre és kitartásra van szükség, hogy valaki az erdészeti szempontból rendezetlen anyagban az őt érdeklő kérdésekre vonatkozó adatokat kihalássza. Fokozza a nehézséget az is, hogy az elmúlt századokban a magyar mellett német és latin nyelvű okiratokat és feljegyzéseket készítettek, sőt a 18. századi, s az azelőtti feljegyzések túlnyomórészben német és latin nyelven íródtak.Néhány adatot szeretnék a soproni erdőtörténeti anyagból közreadni, hogy ezzel is alátámasszam: milyen értékes és érdekes adatokra bukkanhatunk. A most említésre kerülő adatok a soproni levéltárban és a soproni múzeumban található régi, XVI—XVIII. századbeli községi jegyzőkönyvekből származnak.

A XVI. SZÁZADBAN az erdők nagyfokú kizsarolása javában érezteti hatását, mert a jegyzőkönyvek szerint már szükség mutatkozik épületfában. Az 1523. évi jegyzőkönyvben a városi tanács harmiincadmenr tességet ad a másutt vásárolt épületfára. A gyászos kimenetelű mohácsi csata évében, 1526-ban, a képviselet kimondja, hogy meg kell akadályozni a városi erdő további pusztulását, s ezért senkinek sem szabad, még a polgármesternek, s a városbírónak sem, a városi erdőben szabadon építőifát vágatni.Az 1531-es határozat elrendeli, hogy minden polgár csak a közös legelőre hajthatja a marháját, mert a ikülönlegeltetés tilos. íme, már a XVI. században is folyik az erdei legeltetés ellen a küzdelem, s négy évszázad távlatából írhatjuk, hogy azóta is folyik, váltakozó sikerrel, de lényegében sikertelenül.1548-ban eltiltják, hogy kerítés számára vágjanak ki fát és a kivágott faanyagot a város határában felrakásolják. Az indokolás elmondja, hogy az említett farakás az ellenségnek jó búvóhelyet nyújt, azonkívül az ellenség által felgyújtott faanyag tűzveszélyt is jelent.158ÍWben kimondják, Ihogy a városi fát nem szabad vidékre szállí

tani. 1600-ban a szabad favágást újból elítélik és szigorú rendszabályokat hoznak ezzel kapcsolatban. 1614- ben az erdővel hosszú jegyzőkönyv foglalkozik. Ebből megtudjuk, hogy legeltetnek a fiatalosokban, amit ezentúl tiltanak. Megtudjuk azt is, hogy a szénégetőik gondatlanságuk miatt nagy károkat okoznak az erdőben. Ezt a hibáit is orvosolni kívánják.
AZ 1612-BÖL VALÓ JEGYZŐ

KÖNYV az erdőben vágott fával való sok visszaélésről tesz említést. Ezzel kapcsolatban újra intézkedik a tanács.Az 1616-os jegyzőkönyvben kérik a tanácsot, hogy jelöljék ki azokat a területeket, ahonnan fát lehet kitermelni. Az irányított termelés első nyoma ez. 1621-ben elrendelik, hogy a fanyag kímélésére a városi mészégető kemencét náddal fűtsék.Az 1626-os jegyzőkönyv — nagy meglepetésre — a bánfalvi lucfeny- vesről tesz említést („die beschau végén das Thannen walt zu Wan- darf“). Ennek a jegyzőkönyvnek részletes áttanulmányosa a Sopron környéki fenyőerdők őshonossági problémáját előbbre viheti. A bánfalvi fenyves-erdőről tesz még említést az 1627-es és 1628-nas tanácsi jegyzőkönyv is. A bánfalvi terület ezidőtájt a Várhelyet is magában foglalhatta.1685-ben feljegyzik, hogy a háborúk az erdőben nagy pusztítást okoztak. 1689-ben sürgetik az erdei jogszabályzat megalkotását.
1736-BÖL HOSSZÚ JEGYZŐ

KÖNYV maradt fenn. Ebből megtudjuk, hogy egy bizottság bejárta a Sopron környéki erdőket és részletes jelentést készített az erdők akkori állapotáról. Ez a jelentés szinte felbecsülhetetlen értékű, mert úgyszólván erdőrészenként jegyzi fel a területen előforduló fafajokat. Ebből tudjuk meg írásban, hogy a Sopron környéki erdők nagy irésze akkor még bükkös volt. Azt is megtudjuk, 
Kooperációs újévi üdvözlet

Űjesztendő napja, — az mindig arra jó: 
Legyen köztünk újra — kooperáció. 
Faipari üzem, s az erdőgazdaság 
Minden ellenszenvet a sarokba vág.

Szivélyesen kötjük a szerződéseket, 
Hasznosan vizsgáljuk a lehetőségeket, 
ígérünk egymásnak mindent illendően: 
„Ha füvetek nem is, — de fátok lesz bőven.”

Barátsággal indul a gömbfa szállítás, 
Hat napig semmi, de vasárnap — zúdulás, 
S sok kocsiálláspénzt vasal be a Mávunk.

Felminősítésnél kicsire nem nézünk, 
Az anstandolásnál úgyis összeférünk. 
Ezért békességes újévet kívánunk!

Papp István 
Szegedi Falemezgyár

hogy az erdők több, mint 90 százalékát sarjerdő üzemmóddal kezelték. Van tilos erdő, ahol nem volt szabad senkinek termelni. Ezekből a részekből termelték az építkezésekhez múlhatatlanul szükséges faanyagot. Volt szabad erdő — „Frey Wald“ — ahol viszont mindenki termelhetett megkötöttség nélkül. Ez a szabad erdő meglehetősen messze volt a várostól, s éppen ezért kevesen éltek a lehetőséggel. A messziről való fuvarozás sokakat elriasztott az ottani termeléstől. A jegyzőkönyv leírja, hogy a város közvetlen közelében levő erdőrészek agyon vannak sanyargatva; állandóan folyik a kitermelés, a terület át meg át van hálózva utakkal és a fuvarosok még azt is megcsinálják, hogy a sok útvesztő miatt felrakják más fáját és azzal jönnek be a városba. A bizottság több pontba foglalja össze a helyzet megjavítását célzó intézkedéseket. Ezek azonban jórészt adminisztratív eszközökkel igyekeznek javítani a helyzeten. Érdekes, hogy a szétszórt, ellenőrizhetetlen termeléseket össze kívánják vonni, s tulajdonképpen ekkor kezdik meg a tarvágások sorozatát. A jegyzőkönyv igen erőteljes intézkedéseket javasol az elterjedt erdei legeltetés megszüntetése érdekében. A jegyzőkönyv még sok érdekes és fontos adatot tartalmaz, érdemes lenne egyszer részletesen visszatérni rá.Az 1770-es esztendőben utasítják a „Waldjäger“-t a kipusztított erdőrészek „ikiplántatására“. Ezideig ez az első írásos intézkedés, amely időrendi sorrendben legkorábban foglalkozik a mesterséges erdősítéssel.A közölt néhány adattal szerettem volna felhívni a figyelmet az erdőtörténeti kutatásokra. Nagy jelentőségű lenne, ha minden erdőgazdaság igyekezne a kezelésére bízott erdők történetét összeállítani és megkezdené az ezirányú kutatásokat.
Firbás Oszkárerdőmérnök, technikumi tanár.
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Antalffy Gyula 

BÖRZSÖNYA „Magyar Tájak“ könyvsorozat második köteteként adta ki a Bib- liotéca könyvkiadó Antalffy Gyula, mesteri tollal megírt „Börzsöny“ c. munkáját. Egy geológus szakavatott gondosságával tárja fel a Börzsöny múltját. A jelenlegi Börzsöny leírásából úgy éreztem, hogy egy erdész kollégával beszélgetek. Végtelen rajongással ír az erdőről. De van is alapja! „Ott a Nagy hideghegy, amott meg a Csóványos kialudt krátere emelkedik a táj fölé.“ Később áttér az erdészeti szakmunkára — az állományápolás — elmagyarázásába. Szépen, világosan és érthetően beszél. Néhol összecseréli a fogalmakat ugyan, de a hibák nem megbo- csáthatatlanok. Kár, hogy a könyv képei között új erdőtelepítést nem találunk.Végén újra túr ist a lesz és a legeire j tettebb tájakat, területeket keresi fel. Nem marad a Duna mellett, ahol a sok-sok fővárosi üdülő tölti a kellemes hétvégét. Fáradhatatlanul járja a Börzsönyt minden évszakban.Ott éreztem magam a téli Börzsönyben, amikor a szerző hidegtől kiszítt arccal járta a hó alatt pihenő erdőket. Leültem én is egy pillanatra a jeges csertuskóra és örömtől csillogó szemmel néztem körül a fehér havas tájon, melyet nyugaton az Ipoly, délen meg a Duna széles ezüst szalagja kanyarít körbe.A felvételek — Vajda Ernő — néhány kivételével mesteri alkotásról adnak számot. Dicséretet érdemelnek Csergezán Pál szép szövegkö- zötti rajzai is, s így együttvéve — elmondhatjuk, hogy könyvkiadásunk egy igen szép terméke került kezünkbe.Ne hiányozzon egyetlen természetet szerető erdész könyvei közül sem!
Tóth Gyula

Vasi élet és irodalomA magyar táji irodalomnak szép hanyományai vannak és különösen tudatosan ápolják ezeket a hagyományokat Vas megyében. 1954-ben 
őrség címmel jelent meg már egy irodalmi összeállítás a Vas megyei helyi irodalom alakulásáról, most pedig több mint 200 oldalas kötetben léptek a nyilvánosság elé Vas megye írói és költői. Az érdekes kö

tet első részében hat tanulmány foglalkozik a Vas megyei helyi irodalom múltjával.
A jelent tarka együttesben képviselik a legkülönbözőbb stílusú költők, köztük országos nevűek is mint 

Weörös Sándor, Károlyi Amy, Gaz
dag Erzsi, Káldi János, a műfordítók között Lator László. Egy-két prózaíró is jelentkezik köztük s az országosan kevésbé ismert helyi költők közül ki kell emelnünk a finom természetérzékkel verselő Kertész Józsefet és lapunk régi munkatársát, Kapornaky Gyulát. Igen hasznos és jelentős a kötetnek befejező része, amelyben Vas megye irodal
mának bibliográfiáját igyekezett ösz- szeállítani több szorgalmas gyűjtő, élükön Kuntár Lajossal, a szombathelyi Berzsenyi Dániel-könyvtár könyvtárosával.Külön ki kell emelnünk, hogy a kötetben szereplő írók és költők legnagyobb része közvetlen kapcsolatot 
érez a természettel, különösen az 
erdőkkel és a fákkal és ennek kifejezést is tudnak adni. Jellemző példa erre Kertész József Erdő című verse, amelyből befejezésül néhány sort idézünk:

A bükkfák: kérges öreg parasztok, 
Gyűjtögetik az öreg harasztot. 
Imádói a földnek, hol állnak 
Keményen, ahogy őseik álltak.
— És rájuk törhet a vihar bőszen, 
A földbe markolva állják erősen.

Új mezőgazdasági szakkönyvek 
Bartos Lajos: Termésbecslés kézikönyvekb. 358 oldal várható ára (kötve): 36,— Ft,
Erdei János: Mezőgazdasági erőgépek üzemeltetésekb. 204 oldal várható ára
Fekete Zoltán: Talajtan és trágyázástankb. 580 oldal, 5 színes és 16 egyszínű táblávalvárható ára l 
Fenyves Pál: Gyümölcsösök ápolásakb. 312 oldal, várható ára
Giovannini—Szathmáry: Gyógynövényeinkkb. 290 oldal, sok színes táblával, várható ára (kötve): 44,— Ft 
Kertészek kézikönyve. Szerkesztette: Katona Józsefkb. 530 oldal, várható ára (kötve): 40,— Ft
Lemmel Kálmán: Lejtős területek művelésekb. 250 oldal, 38 oldal műmelléklettel, várható ára (fűzve) 22,— Ft 
Csepregi Pál: A szőlő metszése (2. kiadás)kb. 164 oldal, 5 táblával, 8 ábrával, várható ára (fűzve): 10,50 Ft 
Sipos Gábor: Földműveléstatnkb. 250 oldal, 6 színes táblával és sok képpel.várható ára (kötve): 52,— Ft A szakkönyveket 1958. első évnegyedében a Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat jelenteti meg. Elő jegyezhetők a Mezőgazdasági Könyvesboltból. Cím: Budapest, V., Vécsey u. 5.

(fűzve): 30,—
(kötve): 85,—(kötve): 28,—

Ft
FtFt

A kötetet lapozgatva úgy érezzük, hogy ennek a táji irodalomnak nem csak múltja és jelene, hanem komoly jövője is van, ha olyan szeretettel ápolják haladó hagyományaikat, mint eddig tették.
Ákos Lászlóo

Hajas József: GAZDASÁGOS MÉ
RETEZÉS A MEZŐGAZDASÁG
BAN. Az ismert nevű szerző formában is, tartalomban is újszerű könyvvel jelentkezik á szakirodalomlban. A gazdaságos méretezés a mezőgazr- daságbian hasznos kötetében a hangsúly nem a szövegi részeken, hanem az ábrákon van. Mintegy másfélezer találó rajz mutatja be a mező- és erdőgazdaságokban használatos tárgyak, eszközök, gépek, berendezések, épületek jellemző formáit, úgy hoigy a megfelelő méret az ábráról közvetlenül leolvasható. Az erdészeti fogalmakkal több külön fejezet foglalkozik. Sorraveszi a könyv az erdei magvaktól kezdve a telepítésen keresztül a kitermelés és feldolgozás legfontosabb kérdéseit, a vadak és a vadgazdálkodás lényeges adatait.De a képsorozat nemcsak a közvetlen szakmai problémákra ad felvilágosítást, hanem eligazít a mező- és erdőgazdasággal határos foglalkozási területeken is. Megadja! az emberi lakóházak, az istállók és gazdasági épületek elrendezésére, beosztására, tervezésére vonatkozó tudnivalókat, az ipari feldolgozás és a kereskedelmi forgalom alapvető ismereteit. Rengeteg olyan összefüggésre derít fényt, amelyek segítségével megtakarítás érhető el, s amelyek a könyv olvasóját sokféle ésszerűsítésre, újításra vezethetik rá saját munkaterü- letén. Éppen úgy kíván műszaki segítséget nyújtani, mint útbaigazítást a szervezés és irányítás, igazgatás vonalán. Mindezt pedig nem hossza- dalmasan szövegezett magyarázatokkal, hanem magukkal az ábrákkal igyekszik közvetlenül megvalósítani.
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Este későn érkeztem haza vonat-*  
tál. Lakásom az állomástól egy és fél 
kilométerre van. Gyalog megyek ha
za felé, jól esik a séta a megenyhült 
estében. Az égboltot ólomszínü szür
ke felhő vonja be, mint egy nehéz 
függöny. Szélcsendes enyhe az idő, 
hó lesz reggelre.

Korán ébredek. Érzem, hogy a mai 
reggel csendesebb a szokásos regge
leknél. Kinézek az ablakon és elém- 
tárul mint valami nagy fehér terítő, 
a frissen esett hó. Képzeletem az er
dőben száll és látom az erdő vadjait. 
Könnyű a szarvasnak, hosszú a lába, 
könnyen mozog a hóban. Sokkal ne
hezebb az apró lábú nyúlnak, meg a 
fácánnak. Számukra a hó sok vesze
delmet jelent, mert könnyen válhat
nak a minden hájjal megkent róka 
áldozatává. Szüretet jelent ez az idő 
a rókának, mert a szegény apróvad 
figyelmét fokozottan leköti az éle
lem keresése, ilyenkor 'könnyű be
lopni és terítékre, hozni.

Gyorsan felöltözök és kétcsövű ö^eg 
mordályom, meg néhány töltény kí
séretében nekiindulok az erdőbe. Fe
hérség és csend mindenütt. Olyanok 
a fák így egymás mellett, mintha 
óriásországból ideszökött cukrász öl
töztette volna őket fehér cukorruhá
ba. Kihalt az erdő, talán még min
den alszik, vagy a lakói elköltöztek?

De nem! A friss hóban, mint egy 
hatalmas vonalzó mellett lerakott 
pontok, a korán vadászni induló róka 
nyomait látom. Semmi kétség, a 
nyom egészen friss, hiszen egyik-má
sik helyen a lábak nyomta lyukak 
széléről még most is pereg a hó.

Egy erdei úton állok, bal oldalról 
idősebb, jobbról fiatal, sűrű sarj- 
erdő. Lépéseimet óvatosra fogom és 
minden neszt kerülve megindulok a 
nyomokon. Nem sokáig kísérhetem, 
mert egy helyen befordul a sűrű fia
talosba. Ide már nem tudom követni, 
tovább megyek az úton; ezt a nyo
mot már elvesztettem, a róka meg
menekült. Már bizonyosan jóízűen 
reggelizik egy tapasztalatlan nyúl 
vagy fácán földi maradványain. Ezen 
gondolkodom, amikor a fiatalosból 
nagy robajjal fácánok repülnek fel. 
Helyben maradok és csendben figye
lek, mert olyan érzésem van, hogy 
a fácánok nem tőlem ijedtek meg. 
Egyszer csak egy nagyobb test moz
gásának zaját hallom. Ugyan mi le
het: őz vagy róka? A lábak puha lé
péséről ítélve róka. Bizonyosan előt
tem járt az úton és a fácánok közül 

akart magának reggelit kaparintani, 
de azok észrevették és elrepültek. 
Nagy lehetett a vadászláza, ha az én 
lépéseimet sem vette észre, pedig 
néha csikorgóit, ropogott a hóban.

A zörej távolodik, majd mintha 
megállt volna. A sűrűben nem lá
tom, csak sejtem a hollétét. Fegyve
remet abba az irányba fordítom és 
várok. Semmi nesz. Jó lenne kicsalni, 
de nincs nálam síp. A tenyér szívá
sával ugyan lehet a nyúl sírását utá
nozni, de hátha rossz hangot fogok 
és csak elijesztem a sűrűben rejlő 
zsákmányt. Kétségek között vagyok 
és az idő halad; félő, hogy a róka is 
megindul, s itthagy a kétségeimmel. 
Nincs más választásom, meg kell ten
ni, ami megtehető. Tenyeremet il
le szigetem a szájamra, míg egyszer 
jónak találva szívtam rajta kettőt. 
Sikerült a sírás. Nem tudom, hogy a 
képzeletem szülte vagy valóban a 
róka megfordulása okozta zajt hal
lottam-e. A szívem annyira vert, 
hogy attól féltem, elijeszti a figyelő 
rókát. Néhány másodpercig vártam, 
majd amikor már gondoltam, hogy a 
figyelmét kezdi másfelé fordítani, is
mét két rövid sírást utánoztam. Ez 
már nem képzelődés, valódi hangot 
hallok, a róka óvatosan közeledik. 
Mozdulatlanul állok és erősen mar
kolom a fegyvert. Szememmel a han
got követve igyekszem meglátni. A 
fiatalos nagyon sűrű, a rátapadt friss 
hó, mint a sűrű függöny. Egyszerre 
meglátom a lábakat, de csak egy pil
lanatra, mert a sűrűség nyomban el
takarta; ez azonban elég ahhoz, hogy 
óvatos lélekzésemet mozdonyfújtatás- 
nak halljam. Közel van, már csak ti
zenöt méter lehet, és még mindig 
nem látom. Hej, ha én állnék a sűrű
ben és ő a tisztáson, sokkal nyu- 
godtabb lennék. így ha meglát, azon-

GLULAM — aA Glulam — mint az Allgemeine 
Holzrundschau újságolja — amerikai találmány. Lényegében nem más, mint olyan 30—40 méter hosszú le
mez, amelyet vékony luc- vagy erdeifenyőből vágott, különböző szélességű deszkákból, keskenyebb oldalukon kazein- és fenolrezorcinol- enyvvel, nagy nyomás alatt ragasztanak össze. E módszerrel tetszőleges méretben lehet építőelemeket előállítani. Felhasználási köre igen széles, tetőgerendákat, repülőgépalkatrészeket és sok más értékes idomot készítenek belőlük.

nal visszaugrik, talán még nem is lát
hatom. Már csak tíz méterre lehet, 
de még mindég nem látom. Ezt nem 
szabad elszalasztani.

Fegyveremmel célba veszem a kö
zeledő zajt és állandóan rajta tar
tom. A róka óvatosan közeledik. A 
föld felett mozdul egy ág, majd a rá
tapadt hó leesik róla és megjelenik 
egy kormosán vörös rókafej a reggeli 
reményében ragyogó szemmel. Ra
vasz ábrázatán a meglepődés árnya 
suhan keresztül, amikor meglát. 
Fegyverem már a szeme közié van 
fogva és kedvem lenne hangosan ne
vetni a meglepődésén, öt méter tá
volság van köztünk, ebből egyet el
vesz a cső, így maradt négy. Pillana
tig arra gondolok, hogy ilyen közel
ről lőtt róka bundája bizony rongy 
lesz, de nem várhatok amíg tovább 
megy, mert a sűrűség eltakarja. Meg
húzom a ravaszt és... De mi ez??? 
A szokásos dörrenést várom, de he
lyette eay rosszul felfújt papírzacskó 
pukkanását hallom. Most én lepőd
tem meg és elment a nevető kedvem. 
A pukkanásra a róka megfordult és 
eltűnt a sűrűben. Gyorsan a második 
lövést utána, de ezt már csak célzás 
nélkül a zörgés helyére.

Meglepődve állok és figyelem a tá
volodó zörgést. Mindég lasabban 
megy, egyszer hirtelen megszűnik, 
majd mintha egy kis nyögéshez ha
sonló hangot hallottam volna. Fegy
veremből kiveszem az üres hüvelye
ket és újra töltök, de most már 
ügyelve arra, nehogy megint üres 
töltényeket tegyek be.

Lassan elindulok arra a helyre, 
ahol a róka állt a lövés pillanatában. 
Vérnyomok. Megkeresem a menekülő 
róka nyomát és elindulok a keresé
sére Nehezen haladok előre a havas 
sűrűségben és a. nyomot is sokszor 
keresni kell. Megállók, körülné
zek ... Ott ni!! Előttem 10—15 mé
terre ott -fekszik. Oda megyek. Még 
él. most ad la ki utolsó leheletét. Sze
mét mén felém fordítja, mintha azt 
mondaná: „most beugrottam“.

Nem merem azonnal megfogni. 
Valahányszor rókát lövök, mindég 
eszembe jut. amit gyerek koromban 
eay idős ember mondott a róka dög
lést színleléséről és megmutatta 
könnyelműségének bélyegét a keze 
fején, egy csúnya nagy harapást.

Kis idő múlva a szemei üvegesedni 
kezdenek. Felveszem földi maradvá
nyait és hazafelé menet azon tűnő
döm. mi az oka annak, hogy a nem 
éppen fiatalnak látszó róka így cső
re sétált, mert, azt még a mai napig 
sem tudom elhinni, hogy az én ügyes
ségemnek esett áldozatul.

Bőre itt fekszik az asztalom előtt, 
ez idézte fel bennem a történetet, de 
talán még inkább az, hogy gyerekeim 
kérésére el kellett mesélnem, hogy 
lőttem a rókát, mert ez a rókabőr a 
kedvencük. A mesékben levő rókát 
ezzel hasonlítják össze, hozzá kép
zelve az erdőt és azt a farkast, ame
lyet a mesében a róka mindég be
csapott.

Nagy Mihály
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Elkészült az új gyűjtőút 
a pilismaróti erdészetbenA munkálatokat augusztusban kezdték és karácsonyra fejezték be. Az út hossza 6400 méter, egészen a Dobogókő alá húzódik. Megépítése több mint 350 ezer forintba került. Nagy részét az új buldószerrel építették. Az új gyűjtőút segítségével lényegesen javulni fog a munka az erdészetben. Ezen a részen főleg bükkállományok terülnek el. Ápolásuk meglehetősen el volt hanyagolva a feltáratlanság miatt. A fülle- dékeny bükkanyag kiszállítása igen költséges és nehéz volt. A 7—8 kilométeres úton kizárólag szekerekkel szállították le a dömösi rakodóra. Egy pár fogat naponta csak két köbméter anyagot mozgatott meg. Az üj gyűjtőúton most gépkocsik és általában gumikerekű járművek közlekednek majd. Ugyanazon idő alatt az eddigi két köbméter helyett 6—7 köbmétert mozgathatnak meg ezentúl.

Pályázati felhívás
A MEDOSZ művelődési osztálya 

pályázatot hirdet irodalmi művek 
megalkotására. Pályázni lehet ver
sekkel, elbeszélésekkel.

A művelődési osztály felkéri a pá
lyázókat, hogy lehetőleg életük leg
maradandóbb élményét írják meg.

Az elbeszélés terjedelme legalább
4—5 ritkán gépelt oldal, vagy ennek 
megfelelő kézírás lehet.

Beküldési határidő 1958 február 15. 
Eredményhirdetés 1958. április 4.

A pályázaton résztvehet a mező
gazdasági üzemek és hivatalok min
den dolgozója, aki nem hivatássze
rűen foglalkozik írással. A legjobb 
írásokat közölni fogják a Földmívelő- 
ben. Az első 10 pályamunka kis kö
tetben is megjelenik a művelődési 
osztály kiadásában.

Pályadíjak?
Prózánál:: I. díj 1000 forint

II. díj 800 forint
III. díj 500 forint

Versnél:: I. díj 600 forint
II. díj 400 forint

III. díj 300 forint

MAGYAR 
MEZŐGAZDASÁG
Népszerű mezőgazdasági szaklap. 

Szoros kapcsolatot tart a gyakorlat
ban dolgozó szakemberekkel és a 
mezőgazdasági kutatóintézetekkkel. 
Cikkei szakirányítást adnak az idő
szerű mezőgazdasági munkák elvég
zéséhez. Az egyénileg dolgozó pa
rasztok, a termelőszövetkezeti, gép
állomási és állami gazdasági agro- 
nómusok, brigádvezetők számára 
egyaránt nélkülözhetetlen.

Megjelenik havonta kétszer.
Előfizetési ára egy évre 48,— Ft, fél
évre 24,— Ft. Megrendelhető a Me
zőgazdasági Könyvkiadónál (Buda
pest, V., Báthory u. 10.).

Az utolsó napok hírei
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii— Halló! Halló! Itt az „Erdőgazdaság és faipar“ szerkesztősége... fut a hang a telefon végtelen drót- i jain Hárosra, Budafokra, Szegedre, Bárcsra és a többi — lázas évvégi napjait élő — faipari üzembe. — Mi újság?
A Budapesti Fűrészeknagyon büszkék. Évek óta először történt meg, hogy teljesítették az összes diszpozíciókat és legyártották az összes különleges méreteket. Már december 20-án teljesítették a cikkenkénti tervet is. Mindezekhez — az üzemvezetőség bevallása szerint — igen nagy segítséget adott a szakszervezet. Persze az eredményt a borítékokon is le lehet majd mérni. Előreláthatólag 2—3 heti fizetésnek felel majd meg a nyereségrészesedés. Jól halad a leltározás is. Nógrádve- rőcén már befejezték, Sikároson január 3-ára és Szolnokon 15-ére készülnek el.
Az örök vetélytórs, Hórossem akar lemaradni. A tervet még december elején teljesítették és a felemelt IV. negyedévet is előreláthatóan 118—120%-ra teljesítik. A kiemelt cikkekben sem lesz lemaradás, sőt a KGM kérésére — rádió , exporthoz — terven felül még 180 köbméter minőségi lemezt is legyártottak. Az év végére feldolgozták a tekintélyes mennyiségű régi rönköt. A jelenlegi készletet pedig leltározzák. Már eddig 4800 köbmétert vettek fel. Az egésszel január 15-ére ké- I szülnek el. A jó munka jutalma természetesen nem maradhat el. Túl optimisták nem akarnak lenni, de az első három negyedév alapján már két heti fizetésnek megfelelő nyereségrészesedést magukénak éreznek a dolgozók.
A szomszédos Gyufaipari 

Vállalatis már a terv túlteljesítésén dolgozik. A tervet teljes egészében teljesítették és ennek alapján ugyancsak készülnek a nyereségrészesedés felosztására. A három negyedév alapján hét napi fizetés jár a dolgozóknak, de remélik, hogy a IV. negyed jó munkája nyomán a napok tovább szaporodnak. A gyárban jó a hangulat és a vezetők tele vannak tervekkel. 1958-ban — újságolják — ismét gyártják a közkedvelt 35 szálas, színes fejű, lapos gyufákat igen szép, reprezentatív kivitelben. Terveik közé tartozik a magyar gyufa erőteljesebb exportja és az ehhez szükséges műszaki feltételek biztosítása is.
A Dél-magyarországi Fűrészeknem állnak ilyen jól. Minden reményük a IV. negyedben van, mert az I első három negyed alapján nincs kilátás nyereségrészesedésre. Értékben ugyan december 16-án teljesítet

ték a tervüket, de a leltározás miatt 30—40 köbméter tölgydongával adósak maradtak a népgazdaságnak. Ennek kivételével a cikkenkénti tervüket is teljesítették. A leltározással igen jól haladnak és január 1-ére az egész gömbra-készletüket felleltározzák és a rönktéren rendet teremtenek.
A távoli Szegedi Falemezgyármár közelebb van a nyereségrészesedéshez. Előreláthatólag a dolgozók 2—2y2 heti fizetésnek megfelelő összeget kapnak. Annak ellenére, hogy tervük igen feszített volt, teljesítették, sőt frízben és dongában különösen szép eredményeket értek el. Mindkét üzemükben rendbehozták a rönktereket. Kísérleteket folytattak a cser rostosítására, hogy fel lehessen használni farostlemezgyártásra. A laboratóriumi kísérletek igen kedvező eredményekre vezettek. Nem rosszabbak a félüzemi kísérletek eredményei sem. Mindezek alapján január második felére elkészülnek a részletes dokumentációval.
A Nyugat-magyarországi 

Fűrészekvezetői az év végén is azon tépődnek legtöbbet, hogyan lehetne megjavítani a fűrésztelepen dolgozók lakásviszonyait. Mi sem jellemzőbb a helyzet nehézségére, mint hogy Fodor Sándor művezető • a Kultúrotthon színpadán lakik és Láng Sándor mérnök felesége Sopronban maradt, mert nincs alkalmas lakásuk. Az új forgácslemez üzemmel kapcsolatban ugyan hat lakás építését már befejezték. de csak egyet adtak át, mert a többit felvonuló helyiségnek használják. Már is úgy látszik, hogy a kombinát elkészülésekor az egyik legnagyobb gond a lakáskérdés lesz. Sajnos, nem sokkal jobb a helyzet Franciavágáson sem.A Nvugat-magvATorszáfü Fűrészek pénzügyi kerete véges. 1958-ban csak egy lakást tudnak az üzemi dolgozók számára építeni. Ebből következik, hogy a fűrészüzemek csak úgy kapnak kiváló, megbízható szakembert, ha országos vonatkozásban is lépéseket tesznek a fűrészüzemek dolgozóinak javára Mondjuk olyan vonatkozású kezdeményezést várnak, mint amilyenben a kormány a bányászokat részesítette (természetesen itt sokkal szűkebb keretekről van szó).A vállalat vezetőségének másik gondja — amelyben az új esztendőben enyhülést várnak — az, hogy egyes erdőgazdaságok, mint pl. a tatabányai, gyenge minőségű rönköket szállítanak a fűrészüzemnek. A rossz minőségű fa átvétele következtében a vállalatnak kereken egymillió forint értékű kára származik. Ennek elkerülésére a jövőben ők is tesznek lépést azzal, hogy nem tételesen, hanem minden egyes esetben darabonként fogják átvenni a rönköket.
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



HÍREK[
| KITTENBERGER KÁLMÁN |

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy 
Kittenberger Kálmán, a nagy ma
gyar vadász, január 4-én 76 éves ko
rában elhunyt. Nemcsak világhírű 
Afrika-vadász volt, hanem kiváló 
természetkutató és megfigyelő. Mun
kássága mély nyomot hagyott a ma
gyar vadászat történetében és a va
dászati irodalomban. Az Országos 
Erdészeti Főigazgatóság, valamint a 
Nemzeti és Természettudományi Mú
zeum mint saját halottját temeti ette 
el január 8-án a főváros által adomá
nyozott díszsírhelyen.

Kinevezések. Az OEF vezetője 
Kutassy Viktort az Erdőgazdasági Tervező Iroda igazgatójává, Fenyvesi Tibort a Gyufaipari Vállalat igazgatójává nevezte ki.

Felmentés. Az OEF vezetője Janza Károlyt felmentette a Gyufaipari Vállalat igazgatói teendőinek ellátása alól és ezzel egyidejűleg az Erdőgazdasági és Faipari Értékesítő és Készletező Vállalathoz osztályvezetőnek áthelyezte.
Üzemi tanácsok alakítása. Az 1086/ 1957. számú kormányhatározat alapján az erdészet területén is üzemi tanácsokat kell alakítani. Az erre vonatkozó részletes utasítást az érdekelt szakszervezetek elnökségével egyetértésben az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője az Erdészeti 

Értesítő 1957. évi 50. számában adta ki. Ennek az 52/1957. OEF számú utasításnak az értelmében üzemi taná
csokat kell alakítani az állami erdőgazdaságokba, a fűrész- és lemezipari vállalatoknál, a Gyufaipari Vállalatnál, a Ládaipari Vállalatnál, a Szentendrei Kocsigyárban és a Békési Kosáripari Vállalatnál. Az utasítás szabályozza az üzemi tanácsok működésének lendjét.

15 hektárnyi csemetekert létesül Balatonfüreden. A Balaton mentén ezentúl csak az kap építési engedélyt, aki vállalja, hogy egységes terv alapján díszcserjével, fenyővel, tölgy gyei, vadrózsával és örökzöld cserjével ülteti be telkét. A fásításhoz az új csemetekert neveli majd a csemetéket és a díszcserjéket.A NEMZETKÖZI SZABVÁNYOSÍTÓ SZERVEZET (ISO) Moszkvában a múlt év végén vitatta a fenyőfűrészáruk szabványosításának kérdéseit. A magyar delegáció Benedek Attila OEF főosztályvezetővel az élén részt vett a tanácskozásokon. Ugyancsak a múlt év végén kezdődtek meg Moszkvában a szovjet—magyar fakereskedelmi megbeszélések, amelyeken előkészítették, hogy milyen mennyiségű faanyagot szállít 1958-ban a Szovjetunió a magyar népgazdaságnak.

Tízéves találkozó. Felkérem mind- ; azokat az erdészeket, akik 1948-ban 
az esztergomi erdészszakiskolában 
végeztek, közöljék pontos címűket a tízéves találkozó megbeszélése végett. 
(Preiszler Pál erdész, Dorog, állami erdészet.) IA FÖLD 29%-ÁT BORÍTJA ERDŐ — a FAO legújabb adatai szerint. — E terület nem kevesebb, mint 3 milliárd 837 millió és 300 ezer hektár, (a világ szárazföldjének területe pedig 13 207 300 000 ha). Az összes erdőterületnek csupán 30%-a, —__ vagyis 1 280 000 000 ha — fenyves. A használatba vett erdők élőfakészlete 120 milliárd m3; ebből fenyőerdőkre 76 milliárd m3 esik. Európában — a Szovjet nélkül — az évi növedék a természetes apadék levonásával mintegy 210 millió m3, azonban évi 290 m3-t termelnek ki. Legnagyobb a túlhasználat Nyugat-Né- metországban, Ausztriában és Jugoszláviában. Az egész világ évi fakitermelése mintegy 1,5 milliárd m3, ebből a Szovjetunióé kereken 300 m3.

500 évvel ezelőtt kapta ajándékba 
Debrecen a Nagyerdőt Szilágyi Er
zsébettől, a törökverő Hunyadi Já
nos özvegyétől. A Nagyerdő múltja 
régebbi, mint a város keletkezése. Itt ' 
épült fel Európa egyik legszebb egye
teme és klinikája. Most a Nagyerdőt 1 
védett területté nyilvánították.

Védőerdő telepítését tervezi Miskolc városa több mint száz hektáron. Elsősorban a széljárta területeiket, valamint a kohászat mögött elterülő kopár domboldalakat fásítják be, ! hogy a kohászat kénes füstje a la- | kótelepek fölé ne húzódjon. Az új • lakótelepek körül is a fasorokat és ; parkokat létesítenek. Gyümölcsfákat, málna és mogyoró bokrokat is ültetnek.
12 méteres szálfák. A Balatonfüredi Hajógyár különleges méretű és minőségű szálfákat keresett. Hosszas kutatás után a sellyei erdészethez tartozó kácsicsi tölgy erdőben leltek teljesen egyenes és 12 méter hosszú fákat A 60—65 mázsás rönköket lánc- ' talpas traktorral vontatják a vasúti rakodóra.
Fehér őzet ejtett el Thomas Lech

ner tiroli vadász a Piellertó völgyé
ben. A hófehér őz már 11 éves volt. 
1947-ben figyelték meg először. Az 
utódai barna színűek. A fehér őz 
preparálva kerül múzeumba.

Olvasóinkhoz! Lapunk régebbi szá
mai, egyes évfolyamai díszes kötés
ben kaphatók vagy megrendelhetők 
a Mezőgazdasági Könykiadó terjesz
tési csoportjától. (Budapest, V., Vé- 
csey u. 4. Telefon: 311—578.)

i: FILM :
Erdők és emberek

Az Erdőgaz das ág és faipar 
több számában helytelenítette a 
MOKÉP magatartását, hogy az E r- 
dők és emberek című színes, is
meretterjesztő rövid filmet nem for
galmazza, hanem raktáraiban pihen
teti. örömmel vettük a hírt, hogy 
decemberben végre közönség elé ke
rült ez az oktató jellegű, mégis any- 
nyira látványos és lenyűgöző film. 
Még nagyobb öröm számunkra, hogy 
az Erdők és emberek című filmet 
várakozáson felüli közönség siker kí
séri s a nézőkben épp olyan mély 
nyomot hagy, mint akármelyik játék
film. Ennek a sikernek a jelentősé
gét csak növeli, hogy a filmből az 
erdészek, erdőgazdasági munkások 
nehéz és fáradtságos munkáját is
merheti meg a nagyközönség és azt, 
hogy mennyi munka, verejték és 
pénzbefektetés árán nő évtizedek 
alatt a parányi csemetéből hatalmas 
bükk, tölgy vagy fenyőerdő. Az idilli 
képek sem öncélúak, mert hátterük 
mindig a fás, erdős táj, az erdészeti 
dolgozók munkahelye. Jól tette a 
MOKÉP, hogy ezt a filmet kiemelte 
a raktárból. *

Rendőrök és tolvajok. Olasz filmvígjáték. A kisebb-nagyobb lopásokból élő Esposito rendőrkézre kerül, de egy óvatlan pillanatban nyoma vész. Az elszalasztott tolvajért a közrendőrt harmincévi szolgálat után elbocsátanák, így kényszerül ismét kézrekeríteni a szökevényt. A fáradságos üldözés után végül a tolvaj a rendőrbe karolva unszolja, hogy az kísérje be az őrszobára. Szórakoztató film, mulattató jeleneteit végigkacagjuk. A színészek közül különösen a fanyar humorú Toto a tolvaj szerepében, és Aldo Fabrizi a jóságos, mély érzésekkel teli rendőr figurájában nyújt kiváló alakítást.
ERDŐGAZDASÁG

éö faipar

1958. évi 1. szám. Ára 2 forint.
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Látogatás
az
Erdökémia 
tolmácsi 
üzemében

Az Erdőkémia korszerűen beren

dezett tolmácsi falepárló üzemében 

naponta mintegy három vagon 

fát dolgoznak fel. A fából először 

nyers falevet készítenek, majd 

desztillálás útján különböző ipari 

termékeket, így ecetsavat, metilal- 

koholt, desztillált fakátrányt és 

különböző festékoldószereket állí

tanak elő és ebből a belföldi ipar 

szükségleteinek jelentős részét ki

elégítik. A falepárló egyik ter

méke a faszén is.

Befejezés előtt áll az üzem faszénosztályozója

Drajkó Imre a faszesz finomításához szüksége 
tartályokat ellenőrzi

Szállításra készítik elő a kész technikai ecet 
savat, amelyet az iparban használnak fel

Dávid László kiüríti a retortában készült 
faszenet a hűtőkocsikból

Rostálás után transzportőrrel szállítják át a 
faszénport a másik üzemrészbe

Gép végzi a faszén rostálását is 
a tolmácsi falepárló üzemben
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ERDŐGAZDASÁG
és   faipar
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VADÁSZATI
F ÉN YK É P PÁ LYÁ Z AT

Az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság fényképpályázatot 
hirdet vadászati tárgyú művészi fel
vételekre. A pályázaton mindenki 
résztvehet az alábbi feltételekkel:

A pályaműveket 18 X24 cm mé
retű nagyításban kell beküldeni. Egy 
pályázó több felvétellel is szerepel
het. A díjnyertes vagy megvásárolt 
képeknek az eredeti filmjét vagy le
mezét is be kell küldeni. Minden 
egyes kép hátoldalán feltüntetendő 
a kép témája, illetve annak pontos, 
vadászati szempontból is szakszerű 
leírása. Pályázni

csak eddig nyomtatásban meg 
nem jelent felvétellel 

lehet.
A pályamunkákat az Országos Er

dészeti Főigazgatóság által kijelölt 
bíráló bizottság bírálja el. A pálya
díjak a következők:

I. díj: 2000,— Ft, 
két II. díj: 1000—1000,— Ft, 
három III« díj: 500—500,— Ft.

Egyúttal az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság az arra érdemes pálya
munkákat külön jutalomban része
síti, illetve megvásárolja. A pályázat 
kimenetelétől és határidejétől füg
getlenül a szokásos tiszteletdíj elle
nében az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság a beküldött pályamunkákat 
a Főigazgatóság irányítása alatt 
megjelenő lapokban — Az Erdőben 
vagy az Erdőgazdaság és faiparban 
— megjelentetheti. A pályázat lezá
rása után a Főigazgatóság a felvé
teleket nyilvános kiállításon is be
mutatja.

A pályaművek beküldésének 
határideje: 1958. június 30.

A bírálóbizottság döntését az Er
dő gazdaság és faipar 1958. 
augusztus 20-a után megjelenő leg
első száma hozza nyilvánosságra.

A pályamunkákat az Országos 
Erdészeti Főigazgatóság 
címére kell beküldeni (Budapest, V., 
Kossuth L. tér 11.).

A beküldött képekhez mindenki 
csatolja a kép szerzőjének teljes ne
vét és pontos címét.

MUNKANAPTÁR

FAKITERMELÉS. A tervek szerinti fakitermelés folyta
tódik. Különösen legyünk figyelemmel a téli időjárásból adódó 
baleseti veszélyekre. A síkos terep, a fagyott fa, a munka
védelmi előírások minél gondosabb betartására ösztönözzön. 
A fagyártmánytermelésben folytassuk a tervezett választékok 
legyártását, törekedjünk túlteljesítésre a bányászati anyagok 
termelésében.

SZÁLLÍTÁS. A közelítésnél használjuk ki a legnagyobb 
mértékben a hó és a fagy adta kedvező lehetőségeket. A 
felújító vágásokból igyekezzünk minden anyagot havon ki
hozni. Biztosítsuk az iparvállalataink felé irányuló szállítá
saink ütemességét.

ERDŐMŰVELÉS. Folytatódjék tovább a fenyőtoboz gyűj
tése, a pergetést is folytassuk, és mihamarabb fejezzük be. 
Ne felejtkezzünk meg a rétegelt magvak gondos kezeléséről. 
Ugyancsak fokozottan kell gondozni, fagytól védeni a tárolt 
tölgymakkot. Készítsük elő az erdőművelési szerszámain
kat, hogy a márciusban meginduló munkákhoz már kija
vítva álljanak rendelkezésre. Enyhébb időben talaj előkészí
tést végezhetünk.

Mire figyelmeztet 
a „V"-fák jelölése,veti fel a kérdést Az Erdő idei elsőszámában J érőmé René tanulmánya. Megállapítja, hogy a „V“-fa jelölés jelentősége tekintetében szakközönségünk álláspontja teljesen egységes, ha a részleteket illetően — különösen a jelölés időpontjára és az egyes állományokban jelölendő törzsszámra vonatkozóan —• bizonyos vitákra lehet is alkalom. A jelölések nagyrészt jók és egyre javulnak. Ki kell még emelni e szám tart almából Dér- 

földi Antal tanulmányát az apadé- kokról és Parti István elemzését a dunai erdők vadgazdálkodásáról.

CÍMKÉP ÜNK : GÉPESÍTÉS. A fakitermelő, közelítő, szállító és rakodó 
gépeinket teljes kapacitással tartsuk üzemben. Állandóan el
lenőrizzük az önköltség alakulását és amint szükséges, az 
adatok alapján javítsuk az alkalmazott technológia hibáit. 
Tűzzük napirendre az erdőművelési gépek kijavítását, és a 
tavaszi munkákhoz való előkészítését, valamint a vízi jármű
vek és szállító eszközök javítását.

-S I MEZŐGAZDASÁG. Fejezzük be az elmaradt őszi szántá
sokat, a trágyakihordást és az alászántást. Végezzük el gon
dosan a magtári munkákat. A vetőmag-féléket készítsük elő, 
hogy a tavaszi idő ne találjon bennünket előkészítetlenül.

VADÁSZAT. Igazodjunk az általános kíméleti időhöz. Vad
disznóra ugyan még vadászhatunk, de a kocák már gyakran 
malacoznak ebben a hónapban, ezért legfeljebb csak magános 
kanokat és süldőket löjjünk. Legfontosabb feladatunk a hasz
nos vad átteleltetése. Szorgalmasan etessünk a hötakaró tel
jes elolvadásáig. Tegyük ártalmatlanná az ilyenkor legvesze
delmesebb orvvadászokat, kutyákat, hurkolókat és egyéb vad
tolvajokat.

Hajtóvadászatot rendeztek vaddisz
nóra a miskolci erdőgazdaság erdei
ben. A magaslesről is a még maga
sabb hegy oldalára kell célozni, mert 
arra vonul a vaddisznó konda. (Lásd: 

riportunkat a 23—24. oldalon.)

EGYÉB. Folytassuk tovább, ahol lehet, a „V'-fák gondos 
kijelölését. A tisztítási munkákat is teljes erővel végezzük, 
hogy az esetleges hátralékokat az idei évben teljesen meg
szüntessük. A téli időben a veszélyeztetett területeken foko
zottan gondoskodjunk a helyi szervek támogatásának igény
bevételével a falopások megakadályozásáról.

5-9. HÉT 1958. FEBRUÁR 28 NAP
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^J-ástlási 
óiicip elé...

Minden évben — az idén is — 
megrendezzük a fásítási napo
kat. A fásítások iránt egyre fo
kozódó érdeklődésnek megfele
lően fejlődött a fásítók ünnepe 
is, Fák Napjából Fák Hetévé, 
és az idén először akarjuk ünne
pelni a Fák Hónapját. Nem vé
letlenül használom az ünneplés 
szót, mert fát ültetni annyi, 
mint életet ültetni a különféle 
kihasználatlan vagy elrontott 
talajokba.

A fásítás is alkotó munka, 
ami az alkotónak mindig valódi 
ünnep. Ünnep lesz azért is a 
fásítási hónap, mert ekkor fog
ja az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság kitüntetni az ered
ményes fásítókat, és a fásítás 
ügyét igazóm szívükön viselő kö- 
zületeket.

Hogy a március 10-től április 
10-ig tartó Fásítási Hónap a je
lentőségéhez méltó lehessen, 
arra jó előre fel kell készülni az 
állami erdőgazdaságoknak, fásí
tási előadóknak, de a szakmáját 
igazán szerető minden erdész
nek is. Ezt a hónapot az év 
többi hónapjánál emlékezete
sebbé kell tenni, jól előkészített 
ünnepségek rendezésével. Az 
ünnepségek műsorába célszerű 
helyet szorítani a fásítással, az 
erdővel foglalkozó filmnek is. 
A fásítási hónap befejezése az 
idén majdnem egybeesik a hus- 
véttal. Ilyenkor az országban 
mindenütt szívesen veszik a fia
talok, ha alkalmuk van egy ki
csit táncolni, vigadni. Helyes 
lenne, mert emlékezetessé tenné 
a fásítási idény befejezését, ha 
fásítás szempontjából jelentő
sebb községekben a húsvéti 
táncmulatságot is összekapcsol
nák az erdészetek a fásítás meg
ünneplésével abban a formában, 
hogy segítséget adnának a mu
latság megrendezéséhez, a te
rem feldíszítéséhez rendelke
zésre bocsátanának fenyőgallyat, 
és mint rendezők, ők hívnák 
meg a mulatságra a jó munkát 
végző fásítókat.

Ez persze csak a befejezés 
lenne, és nem pótolhatja a hó
nap folyamán mindenütt rende-

Lillafüred, Cserkeszőlő, Buzsák: 

erdészetek, erdészkerületek napi gondjai
Szőllősi József elvtárssal, a lillafüredi erdészet vezetőjével beszélgettünk. napokkal ezelőtt. Gondjairól, problémáiról a következőket mondotta el:A lillafüredi erdészethez 11 ezer 600 hold erdő tartozik, főleg bükk- állomány. Az erdészet évente 25 ezer köbméter faanyagot ad a népgazdaságnak. A háború utáni esztendőkben a jobb korosztály viszony ok kialakítása miatt túlteljesítettük a tervet, de mostantól kezdve már csak 

annyi fát termelünk ki, amennyi az 
évi növedék. így akarunk javítani a helyzeten.* Az útjaink elég jók; közelítő gé
peink azonban nincsenek. A gazdaság tavaszra ígért önműködő gépeket, amelyek gombnyomásra emelik fel a rönköit a járműre. Az erdei rakodótól már gépek szállítják a kitermelt fát a vasúiig.Sajnos, az erdészet még mindig 
nem elég önálló. Gépeket és szerszámokat kéthetenként igényelünk és vételezünk fel a raktárból. Lehet, hogy a kisebb alkatrészeket, szerszámokat magunk is megvehetnénk, még hozzá gyorsabban, ha nem volna megkötve a kezünk.A miskolci erdőgazdaság igyekszik segíteni bennünket. Segíteni azonban nem mindenben tud rajtunk. Az erdészet kerékgyártó üzeme például öt-hat évvel ezelőtt épült. A berendezése erősen kifogásolható, higiénia 
szempontjából sem felel meg a kö
vetelményeknek. Újat kellene helyette építeni, ha volna rá fedezet. Üzemi lakóház sincs elég. Két elvtárs Miskolciól, kettő pedig Diósgyőrből jár be a munkahelyére. La
kóház építésére viszont nem kapunk 
engedélyt. Nagymező és Kurtabérc környékén pedig körülbelül 3 ezer holdas területen egyáltalában nincs víz. A kurtabérci munkásszállásra 8 
kilométerről hordják a vizet, s ez 
igen sokba kerül az erdészetnek. Mélykút-fúrással meg lehetne oldani a problémát, azonban erre nincs fedezet. Pedig néhány évi fuvarköltség megtakarításából kitelne. Jó vol
na, ha a főigazgatóság több pénzt

zendő fásítási ünnepségeket. 
Természetesen mindezeknél 
fontosabb a mindenütt és min
dennap végzendő felvilágosító, 
oktató propaganda. A fa és a fá
sítások jelentőségéről már ren
geteget írtunk, felesleges lenne 
mindazt itt elismételni, de nem 
felesleges, ha az erdőgazdasá
gok, erdészetek és minden er
dész gyakran beszél ezekről a 
munkahelyeken, a községi taná
csok, földművesszövetkezetek, 
és általában a községek lakói 
előtt.

biztosítana a felújításokra, az épít
kezésekre a gazdaságoknak.A fakitermelők helybeli lakosok. Munkaerőben nincs hiány. Az erdő
művelési munkásokat viszont mesz- 
sziről, Nagyvisnyó és Cserépfalu községekből szállítják a munkahe
lyükre; ezért az erdészet szállítási 
költsége igen magas. A dolgozók munkásszállókban vannak elhelyezve. A munkásszállók 25—30 személyes kőépületek. Egy 12 személyes lakókocsija is van az erdészetnek, tűzhellyel és bőrhuzatos ágyakkal felszerelve. A gazdaság még kettőt ígért a tavaszra.Minden munkásszállóban van rádió; a dolgozók mégsem hallgathatják, 
mert telephez nincs fütő. Az újság és a folyóirat is kevés. Fokozottabban kellene a dolgozók kényelméről, szórakozási és művelődési lehetőségéről gondoskodni, hiszen a téli hónapokban nem gyalogolhatnak minden nap haza, öt-hat kilométernyire, ment akkor nem tudnak eleget dolgozni és keresni. Kifogásolják a dolgozók azt is, hogy nem kapnak mun
karuhát. A kollektív szerződés csak térdvédőt biztosít, azt is a téli hónapokra. Pedig ezek a dolgozók télen, nyáron egyaránt az erdőben élnek. Szél cibálja, ág tépi, eső és hó áztatja a ruhájukat. A környező bányák dolgozóit igyekeznek mindennel ellátni, munkaruhával is. Az erdei munkások is megérdemelnék, hogy jobban megbecsüljük őket.

Kerületvezetői szemmelAz alföldi kerületvezető erdészek régebbi leveleihez szól hozzá az alábbiakban Szabó János a buzsáki kerületvezető erdész: — A zamárdi erdőgazdaságban, a dunántúli tájban a buzsáki kerületben hasonló gondokkal küzdünk, mint a tiszántúli kerületvezetők. A buzsáki kerületben 
350 hektár erdőterülethez négy hek
tár mezőgazdasági művelési terület tartozik. Erre a területre nagyon is nagy szükség van, mert enélkül nem tudnánk takarmányozni az erdészet igaállományát. Azonkívül, hogy ez a 
terület a szükséges zabtermést meg-

A propaganda hatásos, ha jól 
megszervezik az erdőgazdaságok 
a csemete ellátást, ha zökkenő
mentes a csemeték kiszolgálta
tása, és általában a fásítással 
kapcsolatos munkák technikai 
lebonyolítása.

Hisszük, hogy jól fog sike
rülni az idei Fásítási Hónap és 
kívánunk hozzá minden olva
sónknak jó munkát, és ha úgy 
akarják, — a megünnepléshez 
jó mulatóst! K. Gy. 
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adja, a nyiladékokból 70 mázsa jó 
minőségű szénát is gyűjtöttünk, mégpedig részmunka révén és most ehhez a kérdéshez, hogy legyen-e részmunka vagy ne, kívánok hozzászólni. Szerintem nagyon helyes a részmunka, mert a dunántúli, rétekkel teli tájakban a rendkívüli időjárásban részmunka nélkül a széna értékéből sokat veszítene. Ellenben az aki részben vágja és szárítja a szénát, az igen jó munkát végez, mert azt kívánja a saját érdeke is, hogy minőségi szénán osztozkodjon. Azonkívül a nyiladékokkal telt erdészetekben nem is tudnánk annyi munkaerőt tartalékolni, hogy a szénabegyűjtés idejére kellő időben küldjünk oda, ahova kell, munkaerőt. Tekintettel arra, hogy túlórát nem számolhatunk el, nem is lehet ezt a szénabetakarítást másként, mint részes munkát elvégezni.Ami a kapálást illeti, a csemetében az első évben felibe szoktuk a kapásnak a területet kiadni, a második évben is rendszerint feles vagy harmados a terület, de a harmadik évben már a kapásé az egész termés. A kapásnak kiadott természetbeni javadalmazás, rész bőven megtérül a minőségi munka révén, meg azáltal, hogy az erdőgazdaságnak a kérdéses terület után nem kell munkabért, SZTK-t fizetnie.Ami a géphasználatot illeti, az én véleményem szerint, csak összefüggő 
területen kifizető a gép mezőgazda
sági használata. A gép és a lókérdésben felmerült vitában nekünk az a tapasztalatunk, hogy ha nincs összefüggő terület, akkor a gépi költség igen magas, többe kerül, mint az idegen munka. Az is igaz, hogy nálunk egy pár igának a napi fenntartási költsége is igen magas, 180 forint. Az én véleményem szerint ez azért következett be, mert a fogat gazda sági központ adja ki az egyes kerületeknek az igényelt igát és bizony az igá
nak egyik helyről való irányítása a 
másik helyre, nem kifizető. Ha például Buzsákra igénylünk az erdészet központjától fogatot, akkor az iga meg is érkezik hétfőn, esetleg 15 kilométer távolságról, de szombaton az iga kocsistól együtt visszamegy a fogatgazdasági központba. Ez pedig heti 30 kilométer fölösleges járatot eredményez. Azért is költséges ez a módszer, mert az idegenből küldött kocsisnak 19 forint kiszállási költséget kell fizetni naponta. Ez bizony sok. Azonkívül az egyes kerületek 
istállói kihasználatlanok és a kerü
letekben nem végezzük el a trágyá
zást, mert a fogatgazdasági központból kellene kiszállítani az ott tárolt trágyamennyiséget. A kocsis is elégedetlen, nem kap meleg ételt, mi pedig azért vagyunk elégedetlenek, mert szeretnénk elkerülni viszályt, a vitatkozást, tudniillik most mindig afelett van vita, hogy a kocsisnak ki parancsol: a fogatos gazda vagy pedig a kerületvezető; ahány hét annyi
fajta kocsist kapunk, annyifajta ló 
érkezik a kerületünkbe, és ez bizony 
nem előnyös a lóállomány kondíció
jának, de nem előnyös az állat gon
dozójának sem. Az volna a helyes, 

ha két-három kerület kapna állandó igát, ha már egy nem tudna egy pár igát eltartani, amely esetben kevesebbe kerülne az igatartás és mindannyian jobban járnának.
A talajelőkészítésről, 
a köztesművelésről, 

az irodai munka egysze- rr r. r r rr I rusiteserolA cserkeszőlői erdészkerület a szolnoki erdőgazdaságban 286 hektárból áll és kilenc községben terül el. Ehhez az alföldi erdészkerülethez tartozik homok, de tiszaparti, kötött agyagföld is. Boné Mihály a kerületvezető erdész a kerületében történtekről a következőképpen számol be:— A kerületen belül 28 hektár fásítással százszázalékra végeztem, s 
a megeredésünk kilencvenszázalékos. Tölgy, akác, kanadai-nyár, kőris, mezei szil került a földbe és ha visszagondolok négy esztendős tapasztalatomra, akkor azt kell mondanom, hogy az Alföldön nagyon sok erdészetben a felújítás körül volt hiba, mégpedig a talajművelés körül. Ez azért következett be, mert a szokásos sekély szántás nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ellenben az ilyenfajta talaj művelés esztendőről esztendőre csak növelte a felújítás során az ápolási költségeket. Ezért vagyunk hívei az Sz—80-nal történő mélyszántásnak. Persze, ahova nem kerülhetsz—80-as, ott is van módja, hogy jó talajművelést adjunk, ezáltal csökkentsük a későbbi ápolási kötségeket. Cserkeszen kiadtam a terület egy részét veteményesnek, ebbe kétéves akácot telepítettünk es mondhatom, hogy a köztesművelők teljesen kiszedték a felesleges gyökeret és a kétéves akác már három méteres. Természetes, hogy a kézi kapálás drágább, de a gépi munkát csak ott végezhetjük el, ahol ennek megteremtettük az előfeltételét. Nálam a kézi kapálás három-hat fillérbe kerül négyzetméterenként, géppel 
ezt két fillérért el lehet végezni.— Ami a sokat vitatott mezőgazdasági munkát illeti, már az, hogy érdemes-e az erdőgazdaságnak mezőgazdasági területtel foglalkozni vagy
Egy jelentős újítás:

a SUHÁNGKIEMELŐ
A szolnoki és a szegedi erdőgazda

ságokban már az elmúlt év őszén 
eredménnyel alkalmazták a gépi su- 
háng- és sorfakiemelő újításokat. A 
szegedi erdőgazdaságban az addigi 
30—35 fillér helyett alig 6 fillérbe 
került egy suháng kiemelése az új 
géppel. A pécsi erdőgazdaság a su- 
hángok kézi kiemeléséért 60—90 fil
lért is fizetett. Most felkeresték a 
pécsi erdőgazdaság szakemberei a 
szegedi gépműhelyt és megrendeltek 
egy kísérleti példányt az új csoda
gépből. A gép alkalmazásától nem
csak az önköltség csökkentését, ha
nem az annyira égető munkáskérdés 
megoldását is várja a pécsi erdő
gazdaság.

nem, én a magam részéről a mező
gazdasági művelés mellett szavaznék. Az én kerületemben van hat hektár mezőgazdasági művelésű terület, ha ezt kukoricával hasznosítjuk, akkor hektáronként 1500 forint jövedelmet számíthatunk, Annyit kapunk a termésért. De a négyszeri kapálás belekerülne ezer forintba, ez a költség levonásba kerülhet, de ilyenfajta költség felmerülne akkor is, ha a talajt megfelelő ápolásban kellene részesítenem, hogy jövőre abba fát telepíthessek. A föld egyik területét részibe kiadtuk, a termés egyharma- dát megkapja az erdőgazdaság és a részművelők elvégzik a terület ápolását. Hogy ez mennyire bevált, csak annyit mondok, hogy a részmunkára kiadott földekért, összevesznek az emberek. De a takarmány biztosítása kedvéért is kell mezőgazdasági terület. Ha nem volna ilyen, akkor rossz szénát küldenének nekünk, min/ ahogy rendszerint rossz szénát küldünk mi a hegyvidéki erdőgazdaságnak. Nálunk a lótartás naponta 135 forintba kerül. A magánfuvaros négyszáz forintba kerülne és a ma
gánfuvaros beállítására rendszerint 
ráfizet az erdőgazdaság.— Ami a kerületvezető munkáját illeti, arra azt mondhatom, hogy az 
irodai munka ma már a kerületve
zető munkaidejének csak tíz százalé
kát köti le, mert nem kell különböző kimutatásokat készíteni hónap közben és hónap végén a felsőbb szerveknek. A most érvényben lévő írásbeli munkák 95 százalékára szükség van. Szükség van a fogatnaplóra, de már arról lehetne vitatkozni, hogy 
mi szükség van az egyéni munkala
pon bevezetni a mindennapi teljesít
ményt, ugyanakkor ugyanazt szósze- 
rint rávezetni az összesítő lapra. Úgy tudom, csak az Összesítő számít alapbizonylatnak, elég volna tehát azt vezetni, részleteiben. A kerületvezető erdésznek más vonatkozásban is adhatnának segítséget. Előfordul, hogy 
nem ismerjük egy-egy gép normáját, 
az önköltséget terhelő számvetését, például nem tudtuk, hogy az U—3-nak egy órára 36 forint az előírt terhelése, ennyit kell teljesítenie a traktorosnak, különben baj van a kerület talajművelési költségével, a mindenkori mérlegével. Gyakorlatban az volna a kérésünk, hogy az erdőgazdaságok székhelyén a szakmai veze
tők rövid úton mutassák meg, hogy 
melyik kerületben miért kerül sokba 
ez vagy az az ápolási munka, hogy 
a hibákat idejében ki tudjuk küszö
bölni. Szerintem az is fontos volna, hogy a jövőben a terveket pontosabban készítsék, mert előfordult, hogy az én kerületemben ibeállítottak 62 hektárt ekekapálásra, holott a gyakorlatban csak 50 hektár ekekapá- lását végezhettem el. Ebből az következik, hogy a terv és a tényszámok 
között nem utólag kell rendet terem
teni, hanem eleve el kell kerülni az ilyen hibákat, hiszen az ilyen hiba kihat az erdőgazdaság és az erdőgazdaságok ilyenfajta hibái kihatnak a főigazgatóság tervkészítésére és, ha azok hibásak, akkor nem szolgálják a népgazdaság érdekeit.
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A RÖNKLELTÁROZÁSRÓLFaipari vállalataink nem kisebb munkára kaptak utasítást, mint rönkkészletük tételes leltározására. Ezzel kapcsolatban a szakmában sokféle vélemény kapót lábra. Van aki dicséri, van aki szidja. Kinek van igaza? Mire való ez a leltározás? Felkerestünk tehát három „illetékest“, hogy választ kapjunk a kérdésekre. Elsőként megkérdeztük
Lonkai János főmérnököt 

(OEF):— Eltekintve a leltározás gazdasági-pénzügyi fontosságától, eredményeitől — felelte a főmérnök — legalább ilyen eredményeket várunk e munkától műszaki szempontból is. Vállalatainknak (ugyanis még soha ilyen alkalmunk nem volt arra, hogy a r ö n k t é r i technológia figyelembevételével rendet teremtsenek. Ezzel párhuzamosan hasznos üzemi tapasztalatokat szerezhetnek ahhoz is, hogy milyen mértékben lehet a rönktéri technológiát a jövőben helyesen kialakítani ér. a technológiai fegyelmet megkövetelni. Végül a

készletek egyedi felmérésével minden vállalat fanemenként és minőség szerint bontva pontosan tudja, hogy mivel rendelkezik. Ezzel termelési tervük is sokkal megalapozottabbá és reálisabbá válik. A leltározás tehát a vállalat egész munkáját elősegítheti, ha igazán lelkiismeretesen végzik el.A kérdés gazdasági-pénzügyi oldaláról és az eddigi tapasztalatokról az OEF-ben
Kádár László pénzügyi csoport

vezetőtájékoztatta lapunk olvasóit:— Köztudomású, hogy általában évenként, de ahol ez különös nehézségbe ütközik, legalább két-három évenként, minden készletet és eszközt leltározni kell. Edéig nálunk a rönk készleteke t csak különféle becslési módszerekkel mérték fel. Ezek mind sok hibalehetőséget rejtettek magukban, még a mennyiséget tekintve is, a minőség felméréséről nem is beszélve. A vállalatok mérlegei tehát számos bizonytalanságot tartalmaztak.— Évek latolgatása után most köteleztük először a vállalatokat a rönkök egyedi leltározására és ezután minden három évben megis

mételj ük ezt a munkát. így a nem kis leltározási költség is három évre oszlik el és nem jelent a vállalat részére elviselhetetlen nagy terhet. Ugyanakkor minden üzemnek pontos ismerete van nemcsak a készletek mennyiségéről, hanem, minőségéről és féleségeiről is.— Szerettük volna azonban a munkát *és  a költségeket is a lehető legkisebbre szorítani. Ezért adtuk a rendelkezésben azt a kedvezményt, hogy a vállalatok 1957 november 1-től 1958 március 81-ig, abban az időpontban leltározhatnak, amikor a készletük a legkisebb. A vállalatok zöme mégis zúgolódott a leltározás miatt.— Elsőnek a Hárosi Falemezművek igazgatója látott a munkában fantáziát és fogott hozzá a leltározáshoz. Pedig náluk volt az egyik legnagyobb készlet és a feltételek is nagyon rosz- szak voltak. A munkához azonban előzetesen pontos intézkedési tervet (területfelszabadítás, munkaerő biztosítása stb.) dolgoztak ki. És a munka beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A rönkteret rendezték, az anyagot faféleségenként tárolták, új területeket szabadítottak fel. Ezzel rönkterük körülbelül egyharmaddal megnőtt és munkájuk is gazdaságosabbá válik. Eddig ugyanis jelentős veszteséget jelentett az e 11 e m e- t e 11 rönkök pusztulása. Hasonló tapasztalatokat szereztünk a Budapesti Fűrészeknél és Szegeden is.Végül hallgassunk azok közül is valakit, akiken „csattan az ostor“, azaz akiknek végre kell hajtani a leltározást. A Furnér- és Lemezműveknél éppen most folyik ez a munka. A havas rönktéren felkerestük tehát
Fejes Géza rönktéri üzemvezetőt:— A leltározás igen sok munkát jelent — felelte kérdésünkre a rönktér mestere. — Természetesen ezért úgy szervezzük a felmérést, hogy a legkevesebb munkával, a leggazdaságosabban oldjuk meg. Az első rönköket december elején vettük kézbe és február közepére végzünk. A felméréssel együtt teljes rendet teremtünk.
HIRDESSEN

A SZAKLAPOKBANApróhirdetés közlés díja szavanként 2,— Ft. (Keretben 2,20 Ft.) Egy apróhirdetés legkisebb díja 20,— Ft. Az első, valamint minden vastagon szedett szó két szónak számít.Terjedelmesebb hirdetések díja, hasáb mm-ként 5,— Ft.A hirdetés szövege levélben vagy levelezőlapon a Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat Terjesztési Csoportjának címére küldendő be: Budapest, V., Vécsey u. 4. A hirdetés díját biancó csekklapon a Mezőgazdasági Könyvkiadó 91.915.181—44. számú csekkszámlájára kell befizetni.

— A leltározást mi rönktéri dolgozók is szükségesnek és hasznosnak tartjuk. Végre nekünk is pontos képünk lesz a rönktérről. Eddig nem tudtuk, hogy mi ,hol van s ha valami kellett, sokszor hosszú iáéig kerestük. A rend teremtéssel a mi munkánk is könnyebbé válik. És persze, mindez gazdaságilag is sokat jelent. Nem füllednek be az eltemetett rönkök; azt tudjuk adni, amit az üzem kér. Márpedig most minket is jobban érdekel, hogyan dolgozik a vállalat. A múlt év után ugyanis előre láthatólag négyheti fizetésnek megfelelő nyereségrészesedést kapunk. Ezt szeretnénk az idén is elérni. Ezért a leltározás költségét is igyekszünk a minimálisra csökkenteni és csupán elkerülhetetlen mértékben veszünk igénybe túlórát, de új munkaerőt nem veszünk fel. Mindezt annak ellenére, hogy összesen mintegy 5—6 ezer köbméter rönköt kell leltárba vennünk a mindennapi munkánkon felül.És valóban meglepő volt számunkra is, amikor a rönktéren megálltunk egy-egy máglyánál és Fejes Géza pillanatok alatt megmondta, hogy hány köbméter és milyen minőségi megoszlásban tartalmazza a máglya a rönköket. És ha bármelyik rönk lilaszínű számára rámutattunk, szinte azonnal megkaptuk azt, hogy a rönk milyen hosszú, hány köb-

Osztál.yozott rönktér Lentiben a Nyugat
magyarországi Fűrészek üzemtelepén

méter és milyen minőségű. Ez végleg meggyőzött bennünket is arról, hogy ez a munka csak hasznára válhat minden vállalatnak.
F. L.
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Válasz Györke János elvtársnak 
az Erdőgazdaság és faipar legutóbbi számában 
megjelent „Fűrész és lemeziparunk munkavédelme 

és szociális helyzete c. cikkéreTeljesen helytállóak Györke elvtársnak azok a megállapításai, amelyek a balesetek nagy számára és a fűrészipari üzemek elavultságára vonatkoznak. Többé-kevésbé helytálló az is, hogy a balesetek okának egy részét a munkásfluktuációban kell keresni. Mivel azonban a cikk félreértésekre adhat okot, szükségesnek tartjuk megjegyezni a következőket:Györke elvtárs az OEF felügyelete alatt álló fűrész- és lemezipar egészére vonatkoztatja megállapításait jóllehet a példákat csupán két vállalat területéről hozza fel. Éppen ezért a cikk megállapításai méltánytalanul érik például a Nyugatmagyarországi és Délmagyarországi Fűrész- vállalatokat, ahol a balesetek száma nem emelkedett, ellenkezőleg alig fordult elő baleset ezeknél a vállalatoknál, pedig itt is van fluktuáció.Hasonlóképpen általánosít a cikk a szociális létesítmények terén, jóllehet a Nyugatmagyarországi és Délmagyarországi Fűrészeknél e tekintetben is más a helyzet.Az igazság kedvéért mondani, hogy a múlt egy korszerűtlen faipart örökölt a nép állama és erejéhez képest megfelelő ütemben igyekszik korszerűsíteni azt. A nagyobb arányú előrehaladásban ezen a téren gátol bennünket az a népgazdasági szükséglet,
meg kell rendszertől

MEGJEGYZÉSEK
A sokat vitatott ágfa kérdésben az 

erdőgazdaságoknak kell cselekedni. 
Az ágfa problémát nekünk kell meg
oldani. Ezt csak mi tudjuk nyugvó
pontra vinni úgy, ha betartjuk, il
letve betartatjuk a szabályokat. Le
hetetlen az, hogy ahány erdőgazda
ság van, annyiféleképpen adjuk az 
ágfát, illetve ágfa fedőnév alatt a 
tűzifát. Van olyan erdőgazdaság, 
ahol a gazdaságon belül sem egysé
gesen alkalmazzák az ágfa-juttatást. 
Például az egyik erdészet alkalmaz
za a 36 űrmétert, a másik erdészet 
havonta 4 űrmétert ad. De egyik er
dőgazdaság sem lehet sziget. Hatá
rozzuk el és nyújtsunk ebben segít
séget a főigazgatóságnak, hogy be
tartjuk a szabályokat, és ragaszko
dunk az 5 cm-es vastagsági felső ha
tárhoz, valamint havonta nem adunk 
ki többet fejenként egy, esetleg két 
űrméternél, de itt is vigyázzunk ar
ra, hogy kidolgozzák legalább a 22 
munkanapot, és elérjék legalább a 
600 forint keresetet.

Ha mindenki számba veszi a gally- 
fakészletét, rá fog arra jönni, hogy 
szabályos ágfatermelés mellett nem 
tudja a havi 4 űrméteres vagy a 36, 
illetve 20 űrméteres kiadás mellett 
az igényeket kielégíteni. Ha pedig 

hogy létre kell hoznunk a farost- és forgácslemez gyártásunkat, ami elég nagy anyagi erőket von el tőlünk, de bőven meg fog térülni. Hasonlóképpen gátol bennünket az 1956. októberi ellenforradalom, amelynek gazdasági következményei ismeretesek.Természetesen a dolgozók igénye jogos és türelmetlenségük érthető, de helyes, ha a teljes igazságot tárjuk fel előttük.Végezetül azt tartom szükségesnek megjegyezni, hogy a cikkből nagyon hiányzik az a megállapítás, hogy a balesetek csökkentése és a dolgozók ezirányú nevelése, kioktatása terén nagyon komoly feladat hárul a vállalatok vezetőire és szakszervezeti bizottságaira. Ezt azért tartjuk szükségesnek megjegyezni, nehogy egyes vállalatok a cikkből azt a következtetést vonják le, hogy a jelenlegi helyzetben nekik nincsenek tennivalóik a balesetek megelőzése terén. Véleményünk szerint a rönktéri technológia betartásával, általában az anyagok zsúfoltságának megszüntetésével és következetes felvilágosító (vagy ha kell, leleplező) munkával sokat lehet javítani a jelenlegi helyzeten, addig is, amíg sor kerül a szociális létesítmények korszerűsítésére. Nemes József
___ az ágfa-kérdésről 
kielégíti, akkor az ágfában 5 cm fe
letti anyag is benne van, mintegy 40 
százalékos arányban.

Fontoljuk ezt meg, és ha szabály
talanságot észlelünk, hívjuk fel a 
társerdőgazdaságok figyelmét. Ter
mészetesnek tartom, ha a mi gazda
ságunknál vannak ilyen hibák, ben
nünket is figyelmeztessenek.

Végvári Jenő igazgató, Esztergom.
Maulwurf erőgépek az erdőgazdaságokbanAz erdőgazdaságokban tavaly 16 benzinmotoros univerzális erőgép, úgynevezett Maulwurf dolgozott, most további 15-tel növekszik e gépek száma. Az újabb gépek már diesel-motoros meghajtásúak, üzemeltetésük könnyebb és olcsóbb. Ez a német erőgép eredetileg a mezőgazdaság számára készült, de kiderült, hogy az erdőgazdaságok is kiválóan használhatják az erdőművelés területén.Tizenötféle munkagépe van. A többi között felhasználható könnyűszántásra 15 cm-es mélységig, boronálás- ra, kapálásra, kultivátorozásra, cse-

Az
és faihoz"

Lapunk szerkesztősége levelezői pályázatot hirdet. Olyan leveleket kérünk, amely ék az újítómozgalommal foglalkoznak. Akár az újítómozgalom eredményeit ,akár annak hiányosságait világíthatják meg. Ugyancsak résztvehetnek a pályázaton olyan levelek, amelyek lapunk hasábjain vetnék fel újabb újítási elgondolást, ésszerűsítési ötletet, jobb szervezési megoldást.Pályázatunkkal az a célunk, hogy az erdőgazdasági és faipari újítási mozgalmat élénkebbé, szélesebbkörű- vé tegyük. Minden olvasónk levelét szívesein látjuk és az újítások vagy ötletek vonatkozhatnak az erdőgazdálkodás bármely területére a maggyűjtéstől a fakitermelésig és a faanyag vagonbarakásáig. Ugyancsak lehetnek az újítások önköltségcsökkentő vagy jövedelemfokozó jellegűek, és felölelhetik az erdőgazdasági főhasználatokon kívül a mellékhasználatok akármilyen területét is, akár olyanokat is, amelyek jelenleg teljesen kihasználatlanok. Hasonlóképpen az Országos Erdészeti Főigazgatóság irányítása alá iparvállalatok dolgozói részéről is várunk olyan leveleket, faanyagfeldolgozás bármely területére vonatkozó újítással, ötlettel foglalkoznak.Természetesen lapunkhoz beküldött újítások és ötletek a pályázattól függetlenül a szokásos úton az előírt újítási díjban is részesülnek, amennyiben az újítás megfelel a 

tartozóamelyek a

megszabott feltételeknek.
Pályadíjak:

I. díj: 1000,— Ft,
Két II. díj: 500—500,— Ft, 
Három III. díj: 200—200,— Ft.
Beküldési határidő: 1958. június 10. Az eredményt lapunk júliusi 10-i számában hozzuk nyilvánosságra. Egy pályázó több levéllel is pályázhat. A pályamunkák — a név és cím pontos feltüntetésével —* az „Erdőgazdaság és faipar“ szerkesztőségének címére küldendőik: Budapest, V., Báthory u. 10. VI. em.

metekitermelésre, öntözésre, permetezésre, a trágya, műtrágya és csemete szállításra. A kerék távolsága tetszés szerint állítható, legmagasabb sebessége 15 kilométer.A Maulwurf kezelők és műhelyvezetők háromnapos tanfolyamon 
vettek részt Bábolnán, ahol német szakemberek adtak gyakorlati és elméleti oktatást a rendkívüli erőgép használatára és helyes karbantartására. A német szakemberek oktatásának eredményeként az új univerzális erőgépek is munkába állhatnak a tavaszi erdőművelési feladatok végzése idején.

e
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A Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók 
Szakszervezetének II. Kongresszusa

Mintegy negyedéves — a mezőgazdasági és erdészeti üzemekben, a me- gyebizottságokon tartott aktívaértekezleteken, taggyűléseken, megyei küldöttértekezleteken lezajlott — előkészítő munkát zárt le az 1958. január 16—17-én tanácskozásra összeült Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezetének II. Kongresszusa. A kongresszus értékelte az 1952-ben megtartott alakuló kongresszus óta végzett munkát, s meghatározta az eljövendő néhány év feladatait, egyben új vonásokkal gazdagította szakszervezetünk életét, s így mindenképpen fontos határkő szakszervezetünk fejlődésében.Az ünnepélyes keretek között lezajlott kongresszuson a 277 küldött, és több, mint 100 meghívott vendég között 33 küldött az állami erdőgazda
ságok dolgozóit képviselte e fontos tanácskozáson. Megjelent a tanácskozáson Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, Dögéi Imre földművelésügyi miniszter, Nagy 
Dániel, az Elnöki Tanács elnökhelyettese, Varga György és Martin Ferenc, a Szaktanács titkárai, Bruttyó János, az Építők Szakszervezetének főtitkára. Megjelent, s a kongresszus egy szakaszában mint elnök tevékenykedett dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az OEF vezetője. A kongresz- szus kedves vendégei között foglalt helyet G. P. Konkov és I. I. Makarov a szovjet, Kancsó Draganov, a bolgár, Erwin Rejn, az NDK, Giacomo Tosi és Saverio Alvaro az olasz testvér szakszervezetek képviselője.

Halász József 
elnöki beszámolójaA MEDOSZ Központi Vezetőségének beszámolóját Halász József, a MEDOSZ elnöke ismertette. Megállapította, hogy szakszervezetünk — bár ezen a néven 1952-ben tartotta alakuló kongresszusát — tevékenysége nem ekkor kezdődött. A mezőgazda

sági munkások legjobbjai mintegy 6 
évtizede folytatnak harcot a dolgozók 
szociális helyezetének javításáért, kulturális felemelkedéséért. E régi földmunkásmozgalom méltó örökösének tekinti magát szakszervezetünk. Emlékeztett a múltra. Az 1938-as statisztikai adatok 220 000 mezőgazdasági cselédet, 565 000 mezőgazdasági napszámost tartottak nyilván. Munka- és életkörülményeik igen rosszak voltak, s ha felemelték szavukat az embertelen kizsákmányolás ellen, a csendőrszuronyokkal találták szemben magukat. A jogf osztottság, a munkanélküliség és a nyomor szülte 3 millió koldus országa voltunk.A továbbiakban értékelte az októberi ellenforradalmi események következményeit, a súlyos anyagi és erkölcsi károkat. A mező- és erdőgaz
daság területén mintegy 300 millió 
forint az anyagi kár. 250—280 üzem

ben oszlatták fel az ellenforradalmi elemek alapszervezeteinket, többszáz szakszervezeti funkcionáriust váltottak le, leváltottak több, mint 200 munkásigazgatót. Pozitívként értékelte a beszámoló, hogy a mezőgazda
sági dolgozók többsége nagyon józa
nul ítélte meg a helyzetet, többségük nem vett részt a sztrájkokban.

A termelés terén elért eredményeket az erdőgazdaságok vonatkozásában is vázolta a beszámoló. Megállapította, hogy az elért eredményekben a szakszervezetnek jelentős része volt. 12 év alatt 250 000 hektáron te
lepítettünk erdőt, javult e munkák 
minősége. Fakitermelésnél a felsza
badulás előtti 13,5^-ról 4O°/o-ra emel
kedett az iparifa kihozatala. Javult a gazdálkodás színvonala. Az 1948. évi 48 millió forintos veszteséggel szemben 13 millió forintos nyereséget ér
tek el az erdőgazdaságok országos szinten az 1956—57. gazdasági évben. Számos erdőgazdaságban igen jelentős összeget osztottak ki nyereségré
szesedés címén.Az elért eredményeken kívül részletesen elemezte a beszámoló a termelési munka, különösen a szocialista 
munkaverseny szervezése terén elkö
vetett hibákat. E hibák közé tartoznak a túlzott centralizmus, a bürokratizmus, a látszateredményekre való törekvés, az értékelések elhanyagolása, az anyagi érdekeltség érvényesítésének, az újítómozgalom kiszélesítésének hiányosságai. A beszámoló meghatározta az e téren előttünk álló feladatokat, melynek alapgondolata az, hogy a termelés színvonalának javításával az üzemeknek, közöttük az erdőgazdaságoknak is jelentősen hozzá kell járulnia népgazdaságunk megerősítéséhez.

A kongresszus díszelnöksége

A szakszervezeti munka minden területén eddig elért eredmények, hibák részletes elemzése alapján javaslatot tett az eljövendő néhány év feladataira.
Németh László (Nagykanizsa) : 

„Az erdészek nagy része élete 
kockáztatásával védte az erdőt"A beszámolót követő hozzászólásokból néhány erdőgazdasági küldött felszólalása hűen tükrözte az erdőgazdasági dolgozók problémáit, állásfoglalásukat. Németh László, a nagykanizsai erdőgazdaság küldötte felszólalásában a megye dolgozóinak, s közöttük az erdőgazdaságok dolgozóinak állásfoglalását fejezte ki akkor, amikor elítélte az ellenforradalmi időszak szakszervezeti egységbontó törekvéseit. A megye állami gazdaságainak, gépállomásainak és erdőgazdaságainak eredményét értékelve megállapította, hogy helyes volt a munkaverseny szervezése, de voltak negatív vonásai, melyeket a jövőben ki kell javítani. Javasolta, hogy a 
munkaversenyt mindig a helyi adott
ságoknak megfelelően szervezzük, s az értékelés fontosságára hívta fel a figyelmet. Megállapította, hogy a dolgozók termeléshez való viszonyát azzal is lehet mérni, hogy az októberi 
ellenforradalmi eseményeket köve
tően a dolgozók többsége helytállt. A 
dolgozók és különösen a kerületveze
tő erdészek egy része élete kockázta
tásával védte a magyar erdők állo
mányát. Emellett rámutatott a társadalmi tulajdon védelme terén előttünk álló jelentős feladatra. Szólít az erdőgazdasági káderkiválasztás fontosságáról. Megállapította, hogy a magyar erdők védelmét megbízható 
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embereknek kell ellátniok. Jelentős eredménynek értékelte, hogy a párt és a kormány szakszervezetünk javaslatára rendezte az erdőgazdasági dol
gozók bérét. Az erdészeti dolgozók megbecsüléséit érezték akkor is, amikor az erdészeket hatósági közeg
gé nyilvánították. ígérte, hogy saját területükön rennet teremtenek.Végül az erdészeti középkáder- hiány megoldásának problémáját javasolta megoldani úgy, hogy lehetővé kell tenni 12 hónapos bentlaká
sos iskolán vagy levelezőtanfolya
mon a szakképzettség megszerzését olyan dolgozók részére, akik évek hosszú során bebizonyították rátermettségüket, megbízhatóságukat.

Megyesi Miklós (Pécs) 
a társadalmi 

tulajdon fokozottabb védelméről 
és a jobb gépkihasználásról
Megyesi Miklós, a pécsi erdőgazdaság küldötte többek között beszélt az ellenforradalmi események okozta károkról, s ezek ellenére elért jelentős eredményről. E jelentős eredmények okát abban jelölte meg, hogy a dolgozók egyrészt hamar kijózanodtak az ellen forradalmi kábultság- ból, másrészt a tervek nem voltak nagyon feszítve, s azok túlteljesítése ez okból is lehetővé vált. A feladatok között szólt a társadalmi tulajdon fo

kozottabb védelme, valamint az er
dőgazdasági gépek gazdaságosabb ki
használása terén előttünk álló feladatokról. Hozzászólásában a mozgó 
munkásszállásokkal való jobb ellá
tást vetette fel Egyetértését fejezte ki a társadalombiztosítás terén az ipari és a mezőgazdasági munkások között fennálló megkülönböztetés fokozatos piegsziüntetésére vonatkozó kongresszusi határozati javaslattal.

Sághi István (Mátra): 
az újítómozgalom 

és a versenymozgalom 
jelentősége

Sághi István, a mátrai erdőgazdaság küldötte a Borsod-Heves megyei négy erdőgazdaság mintegy 6000 dolgozójának üdvözletét tolmácsolta a kongresszuson. Ezek a dolgozók — minit mondotta — a múltban is itt dolgoztak, a társadalom talán legmostohább gyermekeiként, látástól- vakulásig, távol családjuktól, füstös erdei kalibákban. Ezek a dolgozók nem egyszer emlegetik a nehéz múltat, s ezzel egyidejűleg nem egyszer hitet tesznek népi demokratikus rendszerünk mellett. Elmondotta, hogy az erdőgazdasági dolgozók zöme a Borsod-Hevesi területen is az ellenforradalom idején helytállt, amikor országszerte dúlt a sztrájk. Sok esetben személyes biztonságuk kockázta
tásával védelmezték az erdőt, a nép 
vagyonát.Megállapította, hogy akadtak ugyan soraikban, akiket az ellenforradalom megzavart, de a külön szakszervezet alakításával kapcsolatban megállapítható, hogy ‘az csak egyes személyek, de nem az erdőgazdasági dolgozók többségének törekvését tük

rözte. Szólt a szervezettség jelentős 
növekedésének szükségességéről, a dolgozók problémáival való fokozottabb foglalkozásról, a szakszervezeti munka megjavításáról. Hozzászólásában aláhúzta az újítómozgalom szé
leskörű kibontakozásának szükséges
ségét, a versenymozgalomnak az er
dőgazdálkodás sajátosságainak meg
jelelő kialakítását, a társadalmi tu
lajdon védelméért vívandó harc nagy 
jelentőségét, az erdőgazdasági dolgo
zók fokozott balesetvédelmét.

Áz új Központi Vezetőség 
erdészeti tagjaiA kongresszus egyik eredménye az, hogy a megválasztott új központi vezetőség soraiban az erdőgazdasági dolgozóknak küldöttei méltó helyet

Az újítómozgalom helyzete 
az erdőgazdaságokbanAz újítások száma az erdőgazdaságoknál az elmúlt év első felében jelentősen csökkent. A benyújtott javaslatok közül azonban arányosan többet fogadtak el, s ugyanakkor az egy bevezetett újításra eső népgazdasági eredmény is lényegesen magasabb volt. Az elmúlt gazdasági év utolsó negyedében benyújtott, elfogadott és bevezetett újítások száma már örvendetesen megnövekedett és az előző negyeddel szemben háromszorosára emelkedett.Ezzel az eredménnyel azonban még korántsem lehetünk megelégedve, ment a nehéz erdőgazdasági munkák 

megkönnyítése, a baleseti források 
megszüntetése, a minőség állandó ja
vítása és az önköltség csökkentése az eredményesebb erdőgazdálkodás megvalósítása érdekében olyan fontos feladat, hogy az újítómozgalom terén lényeges javulást kell elérnünk. Az elmúlt gazdasági év elején — de idén is — valamennyi erdőgazdaság
nál elkészítették és kifüggesztették 
az újítási feladattervet, céljutalmat 
tűztek ki a legégetőbb problémák 
megoldására. Számos erdőgazdaságnál hathatós segítséget adnak az újítások elkészítéséhez és a kísérletekhez. így például a pilisi erdőgazda
ság visegrádi erdészetének a vezetőjét, a kiskúnsági erdőgazdaság műszaki előadóját az erdőgazdaság központja jelentősen támogatja. De 
nem mondhatjuk ezt el az erdőgaz
daságok többségéről. A termelés közvetlen irányítóinak nagyobb része alig foglalkozik az újításokkal és azt hisszük, az újítómozgalom kiszélesítésének egyik kulcskérdése ezeknek a termelést közvetlenül irányító szakembereknek a megnyerése. Ez annál könnyebb, mert az újabb újítási rendelet módot ad arra is, hogy az újítón kívül az újítás megvalósítása, kikísérletezése és alkalmazásba- vétele terén eredményesen közreműködő dolgozók is jelentősebb közre
működői dijat kapjanak. Tapasztalataink szerint azonban az erdőgazda

kaptak. A kongresszus a központi vezetőség tagjai sorába megválasztotta a következő erdőgazdasági küldötteket: Bedő Tibor, Keletbükki Erdőgazdaság küldötte. Keresztesi Béla, OEF küldötte, Kocsis Albert, Szombathelyi Erdőgazdaság küldötte, Kon- 
csek Ilona, Öriszentpéteri erdészet küldötte, Madas Gabriella, Hegyvidéki erdészet küldötte, dr. Balassa 
Gyula miniszterhelyettes, OEF vezetője. Orgovány Lászlóné, Halápi erdészet küldötte. Örfy Péterné, Budapesti Erdőgazdaság küldötte, Péter Oszkár, Délsomogyi Erdőgazdaság küldötte, Retkes Dászló, Kecskeméti Erdőgazdaság küldötte, Sághi István, Mátrai Erdőgazdaság küldötte, Sereg Albert a Budapesti Erdőgazdaság kül dötte, Tóth József, Hajdúsági Erdőgazdaság küldötte.

ságok eddig még ilyen közremű
ködői díjat alig fizettek.Sok minden gátolja az újítómozgalom további kiszélesedését. Elsősorban az, hogy az újítási előadók 
erősen meg vannak terhelve. Csak egy példa, de jóformán mindenhol hasonló a helyzet: a pilisi erdőgazdaság újítási előadója egyben tervelőadó, prémiumfelelős és statisztikus is. Érthető, hogy ritkán jut ki az erdészetekhez és gyenge a kapcsolata a termelést irányító szervekkel. A másik hiba, hogy bár elkészítik az újítási feladatterveket, ezek azonban rendszerint túlságosan elméletiek, a 
műszaki csoportok és az erdészetek 
az újítási tervek összeállításában 
nem vesznek részt, tehát azt nem is érzik a sajátjuknak.Nehézség az is, hogy az egyes er
dőgazdaságok az újításokat nem 
igyekeznek a társerdőgazdaságok 
rendelkezésére bocsátani, ezért azok országos elterjedése igen lassú. Nehezíti az is az újítások bevezetését, hogy az erdőgazdaságoknál nem al
kalmazzák az újítók és az újítást ön
ként átvevők részére a 38/1957. számú rendelet 13. §-ában biztosított 
munkaidő kedvezményt. Itt a szakszervezetnek is figyelemmel kellene lennie erre a lehetőségre.Á1 falában az volna a helyes, ha a 
gazdaságvezetés és a szakszervezeti 
bizottság erdőgazdaságonként vizsgál
ná meg az újítások terén kialakult 
helyzetet. Különösen a gépesítési újításokkal kellene behatóan foglalkozni. Sajnos a szakszervezeti bizottságok ma még keveset tesznek ezen a téren. Jóformán nem is ismerik kellőképpen az újabb rendelet alapján kialakult lehetőségeket. Pedig hathatós propagandamunkára van szükség, az újítási feladatterv, az újítási rendelet széleskörű ismertetésére. Egy-egy feladatra érdemes komplexbrigádot szervezni, hogy a különböző szakemberek együttműködése biztosítsa a megoldást.

Nagy János 
a MEDOSZ munkatársa

s
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Kasza Ferenc, a pécsi erdőgazdaság igazgatója elmondja 

hogyan értek el a tavalyi gazdasági évben, 
átlagosan 700 forintos nyereség részesedéstA pécsi ordőgazoaság egyike a legjelentősebb nyereségrészesedést elért erdőgazdaságoknak. Ez annál figyelemreméltóbb, mert éveken keresztül nagy gondot jelentett a mecsekvidéki erdőgazdaságok rentabilitása.
A nyereségrészesedést úgy érték 
el, hogy úgyszólván megszakí
tás nélkül dolgoztak mind az er
dőben, mind a fagyártmány elő

állításában.Komolyan növelték a fagyártmány- termelésüket, főleg a bányadeszka termelésüket. Javult a kitermelt rönkök minősége. Ezt abból lehet megállapítani, hogy egészen minimális volt az erdőgazdaságot terhelő kötbér. Az is növelte az eredményüket, hogy az erdőben valósággal a tő mellől szállították géppel a kitermelt famennyiséget. A gépi szállítás révén megtakarítottak egy le- és felterhelést. Az önköltség csökkentésével, a magtermelés túlteljesítésével is növekedett a termelési érték. Természetesen az erdőművelésnél is teljesítették a tervüket.A. fagyártmányok előállításánál 
jelentős haszonnal zárult a bank
hitellel történő gépvásárlásuk, annyira, hogy a gép által termelt többletbevételből vissza is tudták fizetni a gépek árát. Ebiben az időben a nyolc oarab szalagfűrész beállításával megvalósították a gépi fagyártmány termelést. Még pedig elég komoly mennyiségben szerepel a fagyártmány az évi zárlatukban, hiszen 
5900 köbméter fagyártmányt ter

meltek.Az is jelentős, hogy 65 százalékos kihozatalt értek el. Ilyen eredmény bizony egy kisebb fűrészüzemnek is a dicséretére válna.Változatlanul továbbra is gondot jelentett és jelent a pécsieknek 
a munkaerő biztosítása.A munkaerő biztosításánál jelentős szerepet játszott és a jövőben is jelentős tényező lesz a saját hizlalású kövér disznó feldolgozása az üzemi munkásoknak. A vajszlói erdészetben most is

40 darab disznót hizlalnak és ezekből kapott és kap minden al kálómmal Vajszló, Árpád tető, Hetve- hely, Kárász, Pécs az üzemi konyhák számára. Az a körülmény, hogy a nyereséggel zárult esztendőben 12— 13 forintért kiadós reggelit, ebédet és vacsorát kaptak az erdőgazdaság dolgozói, a kitermelésben résztvett munkások jelentőseit hozzájárult a szép eredmény eléréséhez. A napi 12—13 forintos étkezésiben reggeli kávé, 10 deka szalonna, délre 15—20 deka fehéráru szalonnaféleség vagy kolbász, vacsorára (pedig levest és főzeléket kapnak.így sikerült
átlagban 700 forint nyereségré
szesedést biztosítani az erdőmun

kásoknak, 

mégpedig azoknak, akik 150 munkanapot januártól—szeptemberig kidolgoztak. Az erdőgazdaság vezetői az eddigieknél néhány nagyon is figyelemreméltó következtetést vontak le, a nyereségrészesedés kimunkálása és annak elérése növelése dolgában. Kasza Ferenc az erdőgazdaság igazgatója többek között a következőket mondotta:— A szocialista társadalom, a szocialista közgazdaság építésének velejárója az, hogy érdekelt legyen a dolgozó az eredmények elérésében. Ezt mi két területen valósítottuk meg. Érdekeltté tettük a dolgozókat a prémiummal a mennyiségi és .minőségi vonalon a terv teljesítéséinek biztosításában, másodsorban pedig a terven felüli eredmények elérésében, más szóval a nyereség kialakításában. Véleményem szerint a nyereségrészesedés a tervnyereség komoly befolyásoló ja volt. Természetesen menet közben biztosítottunk olyan prémiumrendszert, ami egyúttal a nyereségrészesedést is előtérbe hozta. A célprémiumoknak menetközbe- ni kitűzése mindenképpen előnyös volt. Az is előnyös volt, hogy menet közben értékelhettük a költségek kialakulását. Ebből azt következtet

Több százéves tölgyfa Nagyar község határában. A néplegenda szerint innen nézte 
végig Petőfi Sándor a Tisza áradását és itt írta a híres „A Tisza“ című költeményét

tük, hogy céljaink eléréséhez itt vagy ott javítani kel! a munkánkén Azért
van probléma, és lesz probléma a 

nyereségrészesedéssel,mert a nyereségrészesedést az erdőgazdaság mint vállalat egészének munkája alapján érhetjük el. Egyesek ellenzik azt, hogy a nyereségrészesedésből azok is azonos mértékben részesedjenek, akik a maguk területükön a tervüket nem teljesítették, oe mivel az erdőgazdaság egyetemesen túlteljesítette a tervét, nem méltányos, hogy kimaradjanak. A jelenlegi nyereségrészesedés szétosztásával kapcsolatban erre nincs megkötés. Mégis, minden további nélkül igazságtalannak tartjuk, hogy a nyereségrészesedésben mindenki egyformán részesedjen. Ezért azután mi kerestük az igazságot és az alaprészesedésnél bontottunk a terv teljesítők és terv nemteljesítők között. Igyekeztünk a nyereségrészesedésnél igazságot belevinni az elosztásba úgy, hogy
amelyik erdészet nyereséget pro
dukált ?, tervteljesítésén felül, 
annak magasabb alaprészesedést 

adtunk.Ügy érzem, hogy jövőre az egyes erdészetek. közül az részesedik majd nagyobb nyereségben, aki a tervéhez képest láthatóan, megfoghatóan eredményjavulást tud felmutatni. Ez a dolgozók, de egyúttal a népgazdaság érdeke is.
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Sajátház építés 
a szovjet erdőgazdaságokban
A távol-keleti erdőségekben mielőtt 

elkezdenék a fa kitermelését, az erdő
termelők részére új településeket épí
tenek, legtöbbször úgy, hogy az a 
munkások és alkalmazottak tulajdo
nába megy át. A munkás 10 évre ka
matmentes hitelként 10 000 rubelt kap 
az államtól, a ház ára 15—22 000 ru
bel. A különbséget vagy saját megta
karításból, vagy rendes bankhitel út
ján lehet fedezni. A sajátházépítési 
akció csökkenti az új erdőkitermelés 
beruházásához szükséges összeget. 
(Holz-Zentralblatt, 1/2. szám. 1958.)

Fa gőzölése — villannyalOktóber végén a Berlin-Karlshorsit- ban, az ottani faanyagnemesítő művekben kísérleteket folytattak magasfeszültséggel a fa gőzölésére. Ezek a kísérletek eredménnyel zárultak. Egy bükk törzset, amely 1,8 m hosszú volt és 55 cm átmérőjű, 45 százalék nedvességtartalommal használtak fel a kísérlet céljára, és ezt a 15 perc alatt kifogástalanul meg lehetett gőzölni. Ennek az eljárásnak a rövid gőzölési időn kívül az az előnye, hogy a fa nem színeződik el. 1 m3 bükkfának, amelynek a nedvességtartalma 50 százalék, a gőzöléséhez kb. 30 kW energia szükséges. (Die Holzindustrie, 
1957. december 12. szám.)
o

Biztonsági sarkantyúk 
a rönktéri munkásoknakA fűrész- és egyéb faipari üzemek rönkterén a rönkök előkészítése, különösen ítéli időszakban, balesetveszélyes, és ezért egyes üzemekben a lábsérülések ellen biztonsági cipőket adnak a dolgozóknak. A cipők sarkába és orrába acélbetét van bedolgozva, hogy a lábnak védelmet nyújtson. Üj abban a csúszós, jeges rönkökön való járás biztonságosabbá tételére úgynevezett biztonsági sarkanyitúkat használnak. Ezeket bőr bandázzsal erősítik a cipőhöz, és amikor rönkökkel dolgozik a munkás, akkor ez a sarkanytú megakadályozza, az elcsúszást, vagy a fáról való lecsúszást. Előnye az, hogy a csarnokban vagy a földön való járás közben nem akadályozza a dolgozót. (Holztechnik, 1957. 

XII. 12. szám.)

180 millió éves fa-lelet
Németországban, Bischberg határá

ban nagyobb arányú földmunkákat 
végeztek kotrógépekkel, és e munká
latok közben találtak egy elkövese- 
dett fatörzset, amely az őskorból 
származik és valamely tűlevelű fafajta 
volt. A leletnek a korát 180 millió év
re becsülték, Ilyen lelet igen kevés 
került még ez ideig felszínre, és ezért 
igen nagy az értéke. (Die Holzindustrie, 1957. dec. 12. szám.)

A Román Népköztársaság erdei sok fával segítik fában szegény hazánkat. Ezek az erdők részben a sík vidéken terülnek el, részben a Kárpátok hegyláncait borítják. Az elmúlt hetekben romániai üdülésem alkalmával a sepsi erdőgazdasági körzet főmérnökével folytatott beszélgetéssel kapcsolatosan sikerült az ottani erdőgazdálkodás néhány részletébe tekinteni.Az erdőgazdálkodás a Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztériumhoz tartozik és a rajonokra (körzet) osztott tartományi igazgatóságokon belül kettős szervezetre tagolódik, amelyek egyrészt az erdők felújítását és nevelését, másrészt a fa kitermelését látják el. A rajonokhoz tartoznak az erdőgazdaságok (Okolok) s ezeket az erdőgondnokságok (okol Szilvik) alkotják, amelyek a felújítást, az erdők nevelését végrehajtják. A kitermelendő fát a szerződések szerint az igazgatóság kitermelési osztálya, illetve a rajonokhoz tartozó kitermelési üzem (Ifet) terv szerint kitermelve rendeltetési helyére elszállítja és a területet visszaadja az erdőgazdaságnak.A gazdálkodást országos viszonylatban az 1951—56. években kialakított 100 éves terv szabja meg. A terv részleteit a raj ónokban készítik el beépítve a százéves terv nyújtotta kereteknek 10—20 éves telepítési szakaszaiba. *Az erdőgazdaságokat a szállítási feladatok megoldhatóságának figyelembevételével alakítják ki. A síkvidéken — például Arad környékén 
a gondnokságok a főforgalmi útra, il
letve vasút vonalra vannak közpon
tosítva. A hegyvidéken a természetes hegygerincek és a folyóvölgyek szabják meg a gazdaságok területeit, s a víz, illetve a folyók melletti utak szolgálnak a kitermelt fa elszállítására. Például több gazdasággal a sepsi, a csíki és a gyergyói rajon az Olt folyó mentén terül el. Ez a rendszer jól beválik s a jövőben csupán a szakember ellátottságon kívánnak módosítani. A területeket kisebb egységekre osztják majd és több mérnököt helyeznek el a területen. Jelenleg például 50 000 hektáron három és 20 000 hektáron 2 mérnök van.A városok részére a faszükséglet a város területét körülvevő megfelelő övezetből a tanács ugyancsak az elmondottakhoz hasonló kettős szervezet alapján biztosítja.*A szakember képzésének három fokozata van. A sztálinvárosi főiskola az erdőmérnököket neveli. Az előfeltétel ehhez: 11 osztály elvégzése és érettségi vizsga. Az erdőmesterek a hét osztályú alsófokú általános iskola után 4 évig tanulnak. Az alsófokú szakembereket a 3—6 hónapos minősítési iskolában képezik.Az erdőgazdaságok gépi berendezettsége nemcsak az ellátottság lehetőségétől, de a területi adottságok

f^Mnánla eÁÜ^a^daság.áhá£tól is függ. A csemetekertben a talaj előkészítéshez, a tűlevelűek vetéséhez ló- vagy traktorvontatású gépeket, a kapáláshoz lókapát, a csemete kitermeléséhez pedig ásót, illetve lóvontatású kiemelő ekét használnak. A lomblevelűek magját kézzel vetik. A síkon szovjet módszer szerint palántázó csemete-ültetőgéppel telepítik az erdőket. A hegyvidéken csak kézzel ültethetnek, s utána kb. 4 évig, amire az erdő ösz- szezár, ugyancsak kézzel kapálnak. A síkvidéki erdők talaját ló- vagy traktorvontatással művelik, vagy kiadják kapás növények hasznosítására, amíg a kiültetett fát kapálni kell.A fa kitermelésénél a legfejlettebb módszer a generátorral termelt villanyáramú láncos fűrész. Ezt síkvidéki erdőkben használják, egyébként kézi fűrészt.A kitermelt fa szállításához különféle berendezések szolgálnak. Teherautó, traktor, keskenyvasút, hegyvidéken drótkötélpálya, sikló stb. A legolcsóbb a vízi szállítás, hegyvidéken, ahol nincsen út és van víz, ott deszkából készített vályúkban, a vízen csúsztatják le a fát. Ezzel a módszerrel sérül meg a rönk legkevésbé. Ha nincs víz, rúdfából csúszdát készítenek. Hegyi erdőkben a vízi szállítás után legkifizetődőbb a sodronypályán való szállítás. A berendezéseket a kitermelő üzemek a kitermelésre váró fa mennyisége és a lehetőségek figyelembe vételével tervek szerint a minisztérium engedélyével beruházási kereteik alapján a legkifizetőbb módon létesítik. Az erdők osztályozását három magassági zóna és ezen belül a kitermelési lehetőségek szabják meg. A gépesítés a síkvidéki erdőkben és a Prahova vidékén a legfejlettebb.Érdekes újítás terjedt el a sepsi raj ónból most már tartományi viszonylatban is. Szabó Árpád újításával a csemetekertben a kocsányos tölgy karógyökerét ekével vágják el a gyökérzet jobb fejlődése érdekében. Az ekét ló vontatja és egyszerre mindkét oldalon egy-egy soron vágja el a gyökereket. Teljesítménye az eddigi kézi módszerhez viszonyítva jelentős. Egy hektáron ásóval 8—10 dolgozó 10 nap alatt végezte el ezt a munkát, az újítással egy nap alatt legalább egy hektáron halad át az eke.
Feyér Piroska

Törökország
erdőgazdasági helyzete

Törökország erdősültsége jelenleg 4,56 
százalék. Az erdőterület a jelenlegi rabló
gazdálkodás miatt évről évre jobban fogy, 
mintegy évi 1 százalékkal, úgy hogy a tel
jes elsivatagodás veszélye fenyegeti a me
zőgazdasági területeket. Az összes évi nö- 
vedék 3,5 millió köbméter, ezzel szemben 
17 millió köbméter az évi használat, ez is 
nagy részben tűzifa. Az újraerdősítés 
majdnem lehetetlen, mivel az ország állat
állományának mintegy háromnegyedét ki
tevő kecskecsordák az újulatokat tönkre
teszik. (Holz-Zentralblatt, 1957. 139. sz.)
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EGY ERDEIFENYVES TÖRTÉNETE
Erdeifenyveseink egyik kis része 

az alábbi kis történetet mondja el az 
ismeretlen szemlélőnek. Felsőszenter- 
zsébet, Magyarföld, Ramocsa közsé
gek határában mintegy 2000 hold te
rületen 25—30 évvel ezelőtt gyönyörű 

A régi bankáros fűrészgatter pincéjének betonfalai a zalaegerszegi erdőgazdaságban

szép erdeifenyő állomány állott, mint 
az őrségi tájak egyik büszkesége. Tu
lajdonosa, a régi urak egyike, nem 
vetette meg a külföldi szórakozáso
kat. Szórakozása, mulatozása olyan 
mértéket öltött, amit gazdaságának 
jövedelme nem bírt el, de bűnös, kár
tékony jókedve tovább tartott, így 
hát az erdőre került sor, innen kellett 
megszerezni a pénzt a mulatósaihoz.

Megegyezést kötött egy bankárral, 
hogy az építhet egy fűrészüzemet az 
erdeje közepébe, és az üzembe helye
zés napjától számítva egy esztendőn 
keresztül termeltethet az erdőben 
annyi fát, amit a fűrész egy évig fel 
tud dolgozni. Mindezt az erdőpusztí
tást egy esti jókedvért!

A szemlélődő ma már csak a régi 
fűrésztelep gatterpincéjének beton
falait látja, és körülötte a váltakozó 
fiatal erdőt; ez az erdő természetes 
úton újult fel, helyenként elágasodó, 
csekély szerfaértékű állományokkal. 
A természet igyekezett erre a szomo
rú történetre fátyolt teríteni, és az 
okozott veszteséget pótolni.

Bevetette a kipusztított területet 
bőven fenyőmaggal, de az elmúlt idők 
elmaradott gazdálkodási rendszere 
nem segítette a kikelt kis fenyőcse
metéket. így aztán, ami megvolt, 
részben azt is elnyomta a szederinda, 
egyéb folyondár és gyomfák. Míg 
végre az erdő a zalaegerszegi erdő
gazdaság tulajdonába került. Az er
dőgazdaság mindent elkövetett, hogy 
a megmaradt fiatalosokból és fel nem 

újult, illetve elgazosodott területeken 
ismét szép erdeifenyves legyen, és 
méltó legyen az őrségi tájegység jel
legzetességéhez.

Készülnek már a terület új üzem
tervei. Az OEF, a zalaegerszegi er

dőrendezőség szakemberei a helyszí
nen, minden kis részletről alapos át
gondolással teszik fel egymásnak a 
kérdéseket, beszélik meg az előter
jesztett üzemterv részleteit, s a nagy
fontosságú munkába bevonják az er

Fakitermelés szálalással a szentgyörgyvölgyi erdészetben

dészet vezetőjét és a terület kerület
vezető erdészét. Megbeszélik a bére
zések problémáját, hogy az elgondo
lásokon felépülő munka nem fogja-e 
zavarni az erdőgazdaság munkáját. 
Részletes útbaigazítást adnak a hely
színen, hogyan folytatódjék a jövő
beni munka az erdészetünkben, mi
vel munkánk igen sokban különbözik 
a többi erdészetekétől.

Átnézték tisztításainkat, új szem
pontokat adtak, amelyeket csak he
lyeselni tudunk; megtekintették a 
végleges fák (V-fák) kijelölését, és ki
egészítették olyan gyakorlati dolgok
kal, amelyek az erdészet munkáját 
nagyban elősegítik.

Célunk, hogy országunknak és dol
gozó népünknek szerfában minél 
gazdagabb erdőt neveljünk.

A fakitermelés sem hasonlít itt 
más erdészetekéhez, mert az egyes 
egyedeket külön-külön kell elbírálni, 
igen kis számú törzset lehet kiter
melni nagy területről, s ez több időt 
vesz igénybe. A fakitermelő munkás
nak fel kell keresnie az egyes fákat, 
és főként a helyes irányba való dön
tés fontos tényező, mivel az új erdő 
megvédésének érdekeit kell elsőnek 
tekinteni.

De ugyanilyen fontos kérdés a ki
közelítés is, hiszen a kíméletes köze
lítéssel is sok-sok fiatal fácskát lehet 
megmenteni a jövő számára. Tehát 
ebből ered, hogy a kerületvezető 
erdészeknek is sokkal több problémát 
kell megoldaniok, nem beszélve ar
ról, hogy az erdő természetes úton 
való felújítása a legfontosabb, örökös 
feladat.

De jó szívvel, örömmel, szeretettel 
végezzük a reánk váró, és a soron 
következő feladatokat.

Szép Gyula erdészvezető, Szentgyörgyvölgy
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Q
áloga 5 a anuimányi rdőgazdaságbait

1. A hermesi erdőrészben Becher Rezső és Krizek József
villanyfűrésszel dönti a fát

2. Jancsi és Juliska a brennbergi erdőben, ha megnőnek le
het, hogy erdészek lesznek

3. Jól értik már a bányafa kérgezését az erdészeti technikum
lányai

4. Negyedéves erdésztechnikusok a kézi fűrészes darabolást
gyakorolják a szárhalmi akácosban

5. Kötegelve szállítják eladásra a méteres gallyfát az erdő
gazdaság fogatai

6. Radnóti Alfréd szakfelügyelő újítása: rönkemelő láncfű
részekhez

7. így már egy ember is meg tudja emelni a rönköt, a má
sik munkája fölöslegessé vált

8. Ebédszünet a brennbergi fenyőerdőben. A munkásokhoz
kis vendégek is érkeztek

9. Soós István és Berta János szalagfűrészesek bányaszél-
deszkát vágnak

10. A fagyártmányüzem készáru telepén rendben máglyázzák 
a frízt

Sopron az erdészet fellegvára. A történelmi város hangulatához hozzátartoznak az erdőmérnöki főiskola annyi hagyományt őrző hallgatói (a főiskola az idén ünnepli 150 éves fennállását), az erdészeti technikum zöld tányérsapkásT diákjai és a professzorok, ku-/ tatók, erdőmérnökök, erdészek,I akik az intézettekben és a tanulmányi erdőgazdaság erdeiben végzik munkájukat és nagy szákértelemről tesznek bizonyságot. Nem véletlen, hogy a várost messzi körülövező erdőkben lépten-nyomon a magasabb eroészeti kultúra nyomaival találkozunk.*
A város egyik legszebb része 

a hegyoldalban épült üdülő- 
és villanegyed: a híres Lőve- 
rek. E fölött, a fáberréti fenyő
erdőben dönti a fát P oz s g ai 
Kálmán és Láng István, az 
erdőgazdaság két legügyesebb 
kézifürészese. Kézi munkával 
csaknem annyi fát döntenek és 
dolgoznak fel, mint a motor- 
fűrészes fakitermelők. Pozsgai 
képviseli az észt és a kezde-y 
ményezést, Láng a kitartást é6.< 
a nyers erőt. Szerencsésen ki-/ 
egészítik egymást. Érdemes 
kézbevenni szerszámaikat: a 
fűrész gondosan kezelt, felfe
dezni rajta Pozsgai sajátos re- 
szelési módját, a fejsze éles, 
mint a beretva. Svéd gyalu
fog as fűrésszel dolgoznak.

Kettejük legnagyobb hadi
tette az iváni kihelyezés volt. 
Szakképzetlen és számító mun
kások lepték el az iváni erdő
részt, akik az erdészeknek 
váltig azt hangoztatták, hogy 
rossz az erdőállomány és fél-\ 
köbmétert is képtelenség ki-\ 
termelni naponta, Pozsgaiék itt\ 
napokon át két és fél köbmé-\ 
tért termeltek. Megmutatták, 
hogy lehet. Persze arra is fel
hívták a figyelmet, hogy mi-\ 
képpen. Az iváni tiltakozók et- | 
tol kezdve másfél köbméter- | 
nél magasabb teljesítményt ér- 1 
tek el.A szárhalmi akácerdőben ti- ( zenegy negyedikes erdésztechnikumi hallgató vesz részt üzemi gyakorlaton. A fiúk kézi fűrésszel darabolnak és a rozsét rakják méteres közegekbe, a két lány bányafát kérgez látható igyekezettel. Az egyik lány, Megyeri Mária, azzal a kéréssel fordult lapunkhoz hogy szeretne Vietnámba menni erdésznek. Egészséges kalandvágyát az táplálja, hogy szorgalmasan olvasgatta az 4 

újságban a Vietnámban dolgozó magyar erdőmérnökök beszámolóit. Aggódik, hogy vietnámi útjának akadálya lehet gyenge szeme, s egyáltalán, hogy szemüveget hord. Hiszen a vadászati gyakorlaton sem találta el a nyúlat. Azzal vigasztalja magát, hogy

Schramek Ernő agregátumkezelő 
dolgozik a csörlő motorjánál isVietnámban elefántot kell lőni, azt könnyebb megcélozni.Nagyon komolyan veszi vietnámi tervét, de azt is tudja, hogy egy külföldi út előtt fel kell vérteznie magát alapos elméleti és gyakorlati tudással. örülne, ha a vizsgák elvégzése után a Bakonyban itudna elhelyezkedni. Csak két dologtól fél: az egyik, hogy az erdőgazdaságok nem fogadják majd szívesen a lány-erdészeket, a másik, hogy elássák őket az irodában aktiák, statisztikák, jelentések közé. Pedig ő az erdőt szereti. Azért is végzi most olyan vehemensen ezt az elég nehéz erdei munkát.*

Villany fűrész dolgozik a szár
halmi erdőrészben: a gépesített 
brigádot Horváth János ve
zeti és irányit ja. Horváth kézi
fűrésze s fakitermelő munkás 
volt a soproni erdőkben, még
hozzá a jobbak \\közül való,. 
Hekivetette magát a tanulás
nak. Rövidesen letette az er
dészvizsgát, s ma már gépesí
tési brigádvezető ezen a fon
los munkahelyen, A munka 
most még jobban leköti, mint 
azelőtt, a tanulást mégse hagy
ta, abba. Beiratkozott az erdé
szeti technikum levelező tago
zatára. A napokban vizsgázott 
te a második osztály anyagá
ból, mégpedig jeles eredmény- 
nyel. Munkatársai, felettesei 
egyaránt biztosak abban, hogy 
Horváth technikum után egye
temre megy: abba nem hagyja 

a tanulást, amíg zsebében 
nincs az erdőmérnöki oklevél.

De most még ott szedi sza
porán a lábát a ledöntött rön
kök, a szanaszét heverő hasá
bok fölött, és hol itt, hol ott 
tűnik fel a vágásterületen, hogy 
jelenlétével, tanácsaival, vagy 
akár két erős munkáskezével 
segítsen. Ahol ő dolgozik, ott 
mindenütt könnyíteni igyek
szenek a munkát. Az ó vágás
területén már nem két ember 
emeli meg a szálfát darabolás
hoz. Radnóti Alfréd szak
felügyelő újítását, a rönkeme
lőt láncfűrészekhez a Horváth- 
brigád elsőnek alkalmazta, s 
ezáltal minden fűrészgép mel
lett felszabadult egy impro

duktív munkás a produktív 
munkára. *Mély sarat taposunk Béky Alberttól, az erdőgazdaság főmérnökével az alpesi szépségű brennbergi hegyvidéken. A tanulmányi erdőgazdaság központjában igen jónevű szakelőadók dolgoznak, akik szinte a bölcsőből hozták magukkal az erdő, az erdei munka sze- retetét. Béky főmérnök is, az 1956. októberében elhúnyt gyémántdiplomás id. Béky Albert fia, országos viszonylatban komoly szaktekintély. Előnyére szolgál, hogy olyan városban nőtt fel, ahol már évtizedek óta intenzív erdőgazdálkodás folyik. Béky főmérnök az útmenti erdőket mutatja: az egetfaló nagy fenyők sűrűjében is fel lehet fedezni a nyílegyenes sorokat, az emberi beavatkozás nyomait. Most télen látni igazán, hogy a fenyőt csak lombfa közé telepítették kisebb-nagyobb foltokban.Vágásterületre érünk. Az út mentén mély szakadék tátong, a szakadékban a meredek hegyoldalról ledöntött és im

A csörlő segítségével óránként 2,5 
köbméter faanyagot közelítenek, 
egy fűrészpár napi teljesítményét

már feldolgozott fák láthatók. A faanyagot csőrlővel emelik ki a mélyből. Kiváló segítség a csörlő, hiszen egy óra alatt annyi fát emel ki, mint amennyit egy láncfűrés egész nap termel. Az erdőgazdaságok mégsem szívesen használják, mert nehéz a csörlőt a meredek hegyi terepen ide-oda mozgatni. Béky főmérnök segített ezen: a csörlők alá kereket szereltetett, és most már a lánctalpas traktor vontatja újabb munkahelyre.*
Csaknem mindig dolgoznak 

a brennbergi erdőben zalai és 
veszprémi munkások. A va
dászházi munkásszálló állan
dóan üzemben van. A kis me
leg szobában kényelmes és ke
délyes hangulatban telnek a 
hosszú esték, A munkásszálló
nak két ,,hivatásos művésze“ 
is van, aki szórakozást bizto
sít társainak.

Soós Ferenc fakitermelő a 
zalamegyei Resznekről jött el 
a brennbergi erdőkbe, ö a fa
ragó-művész. Fűzfából formás 
béke galambokat farag. Külö
nösen azt csodálják meg szo
batársai, hogy egy darabból 
van a galamb tollazata is, s a 
tollak külön állnak, bármelyik 
kitéphető, mint az élő galambé. 
Bizony, kevesen tudnák Soós 
után csinálni, pedig már hetek 
óta lesik tudományát. Egész 
galamb farm gyűlt azóta a pol
cokon.

Másik nagy szórakoztató 
Roll Richárd üzemi fogatos, 
aki megtévesztő pontossággal 
tudja utánozni az erdei mada
rak hangját. Olyan kikeleti, 
zölderdős hangulatot kelt, hogy 
mulat tőle a szoba. Hát még 
amikor a szakácsnőt ijeszti 
meg, hogy a csirke csipog a 
tojásban! ♦Fa gyártmány üzeme és fűrészüzeme is van a tanulmányi erdőgazdaságnak. A fa- gyártmányüzemben Soós István és P o k o r n y i Ferenc szalagfűrészesek mind bánya- széldeszkából, mind frízből magas ki hozatalt érnek el.Elkészült az új fűrészcsarnok is és már szerelik be a különböző korszerű gépeket: az ingafűrészt, a körfűrészeket, a gyorsjáratú gattert és a porelszívót. Ebben a kis fűrészüzemben csaknem minden munkafolyamatot gép fog végezni. A főiskola faipari tagozatának hallgatói sokat tanulhatnak itt.
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Mit értek el az erdővédelmi állomások 1957-ben?Egyéves múltra tekinthet vissza az országban működő három erdővédelmi állomás. Megszervezésüket az erdőművelés fejlesztése, a nagyobb károsítások leküzdése tette szükségessé. Külföldön szintén működnek hasonló növény- és erdővédelmi állomások. A megindulási nehézségek és a felszerelés kezdeti hiányossága ellenére az állomások nagy területeket átfogó feladatokat hajtottak végre.
A fő feladatot a károsítások elleni védekezés megszervezése, a tudományosan kidolgozott módszerek gyakorlati alkalmazása és azok továbbfejlesztése, a károsítok meghatározása, valamint a fejlettebb erdőművelési eljárások kialakítása jellemezte. Ennek érdekében az állomások a károsítok biológiájának ismerete alapján irányítják és összefogják az erdőgazdaságok megfigyeléseit és így megszervezik az előrejelzést (prognózist), megállapítják a várható károsítások kiterjedését, mértékét. Ez a gazdaságos védekezés szempontjából nélkülözhetetlen. Tekintettel arra, hogy eredményes erdővédelem nincs fejlett erdőművelés nélkül, az állomások aktívan belekapcsolódnak az erdőművelés feladataiba. így segítséget adnak védelmi szempontból a csemetekerti munkáknál, erdősítéseknél, fafaj -elegy- arány megválasztásánál, erdőápolási munkáknál is. Ugyancsak az erdővédelmi szemlélet elterjesztésével, kiterjedt és rendszeres ellenőrzést végeznek. Ennek eredményeit miár az őszi erdősítéseknél is le lehet mérni.
Teljes fotófelszerelése és szakkönyvei az ismertetett célkitűzésben segítik elő az állomásokat. Külföldi szakirodalmi szemlén keresztül tájékozódunk fejlett országok eredményeiről és növényvédelmi módszereiről. Ezeket szükségesnek tartjuk nálunk is elterjeszteni. Az idei évben a legtöbb munkát a következő károsítások okozták: Egyes helyeken erős hernyókárosítás volt. A gyengébb talajokon a fiatalos kipusztulásához vezethet egy erős hernyórágás. Ezeken a helyeken teljes és sávos permetezést végeztünk a megyei növényvédelmi állomásokkal együttesen. A védekezés gazdaságosság szempontjából is elfogadhatónak mondható.Komoly feladatot jelent a nyárfekély elleni védekezés gyakorlati biztosítása. A betegség tüneteinek alapos feltárása az első lépés a 'betegség megszüntetéséhez. Ezek alapján olyan szerkezetű és elegyarányú nyár állomány ókat kell kialakítani, amelyek ellenállóikká válnak a betegséggel szemben és rövid idő alatt egészséges és nagy fatömeiget adnak. A nyárfekély szempontjából a fagynak 'kitett helyekre főleg a fekéllyel szemben ellenálló nyárféléket kell telepíteni. A fagy a legfontosabb tényező a fekély elterjedése szempontjából.
A cserebogárpajor károsítása a csemeték legnagyobb veszedelme. Pedig lehet és kell is ellene védekezni. Nemcsak a csemetéket károsítja, hanem képes 30 éves fenyvest is teljesen elpusztítani, mint ez Bak- talórántházán is megállapítható volt.
A vadkárosítás főleg a fiatal fenyvesekben mutatkozik érzékenyen. És ez is felmérhetetlen nagy összegeket tesz ki országosan. A legeredményesebb védekezési eljárás a körülkerítés. Értékes fenyőfiatalosok ezt szükségessé teszik. A nyúlkárosítás azonban így sem oldható meg. Szerintem lehetséges volna egy, vagy több erre a célra kitanított kutyát az erdősítés területén tartani, egy hosszú drótvezetéken. A kutya így biztos védelmet nyújtana az erdősítésnek. A kutyáknak meleg ólról kellene gondoskodni és akkora területet rájuk bízni, amekkorát „kézbe“ tudnak tartani. A vadkerítések ne legyenek nagyobbak 3—4 hektárnál. A ennél nagyobb területre a vad könnyebben bejut, vagy éppen ki sem megy. A károsítás így nagyobb lehet, mintha nem volna kerítés.
A veszélyesebb gombakárosítások közül a rozsdagombák, a tűkarcgomba, a csemetedőlést okozó gombák, valamint a már legyengült fákon megjelenő gombakárosítások ellen kell védekeznünk.

Az erdei tüzek elhárítása szigorú ellenőrzést tesz szükségessé az állomások részéről. Mint nagyon fontos károsítást a meg nem engedett legeltetéseket teljesen fel kell számolni s ennek érdekében szigorú rendszabályokat kell a tanácsokkal együttesen foganatosítani.A veszélyes károsításokon kívül elsősorban preventív úton és mechanikai módszerekkel védekeznünk kell több más rovar és gombakárosító ellen, mint például az erdeifenyő károsítói ellen is. Ezek elszaporodva szintén érzékeny károkat okoznak.Fontos, hogy az erdészetek és erdőgazdaságok mindennemű károsítás esetén, idejében hívják segítségül az állomásokat, hogy eredményesen és gazdaságosan lehessen védekezni.
Kolonits JózsefEger, erdővédelmi állomás

♦
Az erdővédelmi állomások eddigi munkájának 

megjavítására feltétlenül szükség van, hogy szerepüket 
betölthessék. Jóformán még semmi sem történt a je
lentőszolgálat, a károsítok felbukkanásának előrejel
zése szempontjából. Ki kell építeni az erdővédelmi ál
lomások szerves kapcsolatát a Földművelésügyi Minisz
térium. Növényvédelmi Szolgálatával és életteljesebbé 
kell tenni az együttműködést az ERTI-vel. Természe
tes, hogy ezen felül az erdőgazdaságoknak is segítsé
gére kell lenni az állomásoknak a munkájukban, il
letve az eddiginél sokkal fokozottabban kell igénybe
venni az erdővédelmi állomások tevékenységét.

Mi a farostlemez?
Lapunk egyik legutóbbi számában ismertettük a for

gácslap technológiáját, tulajdonságait és felhasználásának le
hetőségeit. A világszerte érezhető fahiány és ugyanakkor a 
feldolgozás jelentős hulladéka azonban nem csak és nem is 
elsősorban a forgácslapgyártás technológiájának kidolgozásá
hoz vezetett el. Az útkeresés eredménye először — a sokszáz 
éves papíripari technológia analógiája alapján — a farosig 
lemez létrehozása volt. Érdekes, de egyben természetes is. 
hogy a kutatás úttörői a fában viszonylag gazdag finnek és 
svédek voltak.

A gyártás a huszas évek végén a Masonite-el járással in
dult meg. A fahulladékot magas nyomáson főzve és vegy
szerekkel kezelve „feltárták“, majd mechanikai eljárással 
rostokig roncsolták. Ezután a rostokat „szőnyeggé“ terítet
ték és nagy nyomáson lapokká sajtolták. Néhány év múlva 
kialakult az Asplund-féle „defibrátor“ eljárás, ahol a ros- 
tosítást folyamatosan egyidejű gőzöléssel és őrléssel végzik. 
Ma is ez a legtökéletesebb gyártási elv, amelynek azonban 
igen sok változata alakult ki.

Valamennyi farostgyártási eljárásnak közös alapja az, 
hogy a rostokká bontott faanyagot nagy kádakban — úgy
nevezett „hollandiban“ — vízzel péppé keverik, egyes ese
tekben műgyanta vagy más kötőanyagot adagolnak hozzá, 
majd a pépet szitán szőnyeggé terítve a vizet kisajtolják és 
a nyers lapot magas nyomáson, hőpréssel lemezzé préselik.

Általában kétféle farostlemezt gyártanak: három-hat mil
liméter vastagságú kemény lapokat (500—1200 kilogramm/köb- 
méter térfogatsúlyú) és 8—12 milliméter vastagságú szigetelő 
lapokat (150—400 kilogramm/köbméter térfogatsúlyú). A szi
getelő lapoknál a magasnyomású préselés gyakran el is ma
rad és a víz kisajtolása után a lemezeket csupán szárítják.

A farostlemez felhasználása igen sokoldalú. A kemény 
lapokat széles körben alkalmazzák a bútor- és járműépítiő 
iparban, valamint a belső építészetben enyvezett lemez és 
deszka helyett. Vannak különleges felületkezelésű lemezek
— műanyag borítással, síma vagy domború mintás felülettel,
— amelyekkel csempét lehet pótolni vagy asztallapokat bur
kolni. Ezek lemoshatok és higénikusan, tisztán tarthatók. 
Készül belőlük ajtóbetét, gépalkatrész, elektromos kapcsoló 
tábla és számtalan más szerkezeti elem. A szigetelő lapokat 
hő- és hangszigetelésre használják.

Szerte a világon, fában gazdag országokban is egymás
után létesülnek a farostlemez- és forgácslap gyárak. Ilyen 
gyárak megindításának fokozott jelentősége van a fában sze
gény országokban, így hazánkban is, ahol a fabehozatal az 
importált nyersanyagok értéklistájának második helyén áll. 
Rövid idő múlva mi is ki tudjuk elégíteni a hazai igényeket 
megfelelő minőségű és választékú forgácslapokkal és farost
lemezekkel. Kívánatos tehát, hogy faipari szakembereink mi
nél jobban megismerjék ezeknek az anyagoknak tulajdon
ságait és felhasználásuknak helyes módjait.
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ÉLETEHetvenhetedik életévében fejezte be eseményekben és kalandokban gazdag életét. A természet kiváló megfigyelője és kutatója, Afrika állatvilágának talán egyik legkitűnőbb ismerője, a biztoskezű és bátor vadász valóban — ha végignézünk élete pályáján — nagy kalandnak tekintette az egész életet. 
A nagy és bátor vadászkaland
nak, amelyben nincs meghátrálás, amelynek útjait szívós akarattal, pihenés nélkül végig kell 
járni, mert számára csak ez az út hozhatja meg az élet teljességét.Léván született 1881-ben. Gyermekkorától kezdve a környező táj növényi és állati életének felfedezése a saját maga számára: ez volt a legfőbb öröme. Nem készült tudatosan arra a pályára, amelyiken azután már egész fiatalon, alig húszhuszonegy esztendős korában elindult. Természetrajz tanári oklevelet szerzett. De elképzelni is alig lehet, hogy Kittenberger Kálmán az ország valamelyik középiskolá j ában évtizedeken keresztül kisdiákokat tanított volna évről évre ugyanabból az unalomig ismert tankönyvből a természetrajz szokványos alapismereteire. Ez is szép és felemelő feladat, de a fiatal termé-

A nagy Afrika-vadászt, dr. Balassa Gyula 
miniszterhelyettes, az Országos Erdészeti 

Főigazgatóság vezetője búcsúztatta el

ÉS MUNKÁSSÁG/Aszetrajztanár másra, többre volt hivatott. Arra, hogy a maga területén, a maga sajátos ismereteiben az egész nemzetet és az egész világ vadásztársadalmát nevelje, tanítsa.Alig szerezte meg a tanári oklevelét, alig néhány hónapot töltött a vakációk idején a Nemzeti Múzeum laboratóriumában, mint a madártani osztály kisegítő preparátora, alig határozta el, hogy egyelőre feladva álmait — a Kárpátok állatvilágát akarta tüzetesen megismerni —, állást vállal, abbahagyja főiskolai tanulmányait, s elmegy tanítónak egy kis csángó faluba, Tatrangra, már rövid idő múlva megérkezett a meghívás, hogy 
a Nemzeti Múzeum szívesen 
küldi afrikai gyüjtőútra, ha vállalja. A huszonegy éves fiatalember vállalta, és nekivágott habozás nélkül az akkor még meglehetősen ismeretlen Afrikának.Eredetileg — jó és megbízható preparátori munkája alapján — a múzeum madártani gyűjteményének kiegészítésével bízták meg. De Kittenberger Kálmán most már maga for
málta a sorsát és a feladatait, tevékenysége messze túlemelkedett eredeti megbízatásán. Bár ezrével küldte haza a gyűjtött madarakat, lepkéket, rovarokat, ott az egyenlítő vidékének csodálatos tájain, félsivatagok, bozótrengetegek, szakadé- kos hegyi tájak idegen világában ébred afrikai munkásságának igazi tudatára: a nagyvad 
vadászatának szenvedélyére. Elefánt és rinocerósz, vadbivaly és orrszarvú éppen úgy szerepel vadászzsákmányai közt, mint az oroszlán, amely talán nem is volt a legveszedelmesebb ellenfél. Legalább is Kit- tenberger Kálmán azt vallotta, hogy a megsebzett vadbivaly 
minden ellenfélnél félelmetesebb 
volt. Közben puskája elé került zsiráf és gazella, leopárd és kro- kodilus, kígyók és majmok, s a

A nagy vadász szobrakelet-afrikai szárnyasvadak tarka seregének legkülönbözőbb képviselői.Hatszor járt Afrikában, két ízben is töltött négy esztendőt a kelet-afrikai vadászterületeken. Az első világháború idején angol területen tartózkodott, így hadifogságba került, s közel öt esztendőt töltött Indiában.Élete végén Nagymaroson telepedett le. Hosszú ideig foglalkozott szőrmés vadak tenyésztésével is. A vadászszenvedély itt sem hagyta el, nyestek és vidrák, szalonkák és vadludak vadászata számára nem csak sport volt, hanem a mélyreható természetmegfigyelés eszköze.Felejthetetlen írásaiban örökítette meg hosszú vadászpályájának eseményeit, gazdag, kifogyhatatlan bőségű színfoltjait, előbb a Nimród vadász-újság hasábjain megjelent cikkekben
IS
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— a lapnak szerkesztője volt —, majd könyvekben is. Első könyve 1927-ben jelent meg: 
Vadász- és gyüjtőúton Kelet- 
Afrikában. Több kiadásban jelent meg aztán magyarul, majd angolul és franciául is. Második könyve, A megváltozott Afrika 1930-ban, az első világháború utáni afrikai helyzetet rajzolja meg mesteri kézzel. De legnépszerűbb könyve, amely azóta több mint nyolcvanezer példányban jár kézről kézre az országban, és kedvenc olvasmánya fiataloknak és öregeknek egyaránt: A Kilima-Ndzsárótól
Nagymarosig, a vadászkalandok Kelet-Afrikában, amelynek leírásai, állatnovellái a világirodalom legkitűnőbb vadászíróinak a sorába emelik Kittenber- ger Kálmánt.Sokszínű tapasztalataiból,pontos természetmegfigyeléseiből még sokáig okulhatunk, életének pályája pedig példamutató, töretlen vonalával szép emléke az akaraterőnek, a hazához visszatérő hűségnek, az élet
nek nevezett Nagy Kaland bátor vállalásának.

(ákos) ♦Barátainak, vadásztársainak, az olvasóknak sokszáz főnyi tömege kísérte 1958. január 8-án utolsó útjára Kittenberger Kálmánt, a Farkasréti temetőben. A sírjánál dr. 
Balassa Gyula miniszterhelyettes, az 

Kittenberger Kálmán halála előtt néhány héttel még részt vett az országos 
agancskiállítás megnyitásán

Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője mondott búcsúbeszédet. „Kit- 
tenberger Kálmán — mondotta többek között — példát mutatott életé
vel arra, hogyan kell a kitűzött, ne
mes célért áldozatokat hozni, s ho
gyan lehet kitartó munkával, bátor 
szívvel minden nehézségen, akadá
lyon győzedelmeskedni. Ez a példa

Szikrának hívták Kittenberger Kálmán 
annyi vadászaton részt vett leghűsége
sebb barátját, az örökös Champion va
dászkutyát. Amikor kimúlt, gazdája a 
nagymarosi lakás kertjében temette el 

számunkra elsősorban azért értékes, 
mert Kittenberger Kálmán életének 
fő célja az volt, hogy eredményeit 
közkinccsé tegye. Ezért dolgozott fá
radhatatlanul a Nemzeti Múzeum 
Afrika-gyűjteményén, ezért írta cik
keit és könyveit. Munkájára minden 
hírverés nélkül felfigyelt az egész 
világ és neve ott ragyog a nemzet
közileg is elismertek listáján. Életé
ben sohasem szerette a címeket, ran
gokat, s most a gyász jelentésen is 
csak a név áll: Kittenberger Kálmán.

De ez a név él és ragyog a Kilima- 
Ndzsárótól Nagymarosig:“

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Természettudományi Múzeum nevében dr. Boros István, a Természettudományi Múzeum főigazgatója búcsúzott Kittenberger Kálmántól, a magyar természetkutatás áldozatos, tevékeny munkásától. Köpeczi Béla, a Kiadói Főigazgatóság vezetője a Művelődésügyi Minisztérium, a magyar könyvkiadás és a nagy vadász olvasóinak hatalmas tábora nevében búcsúzott. Végül Besey Imre nyugalmazott igazgató-tanító, Kittenber- ger Kálmán hatvan év előtti diáktársa, gyermekkori barátainak utolsó üdvözletét hozta el a sírhoz.
ÜCüL/L&Ldl hírekA FÁCÁNOK, ÖRVÖSGALAMBOK állománya nagyfokú ingadozásának oka — G. Möhring Archiv für Forstweswesenben közölt cikke szerint — a bogyótáplálék elégtelensége, mert ilyenkor a szárnyasvad kénytelen szokott tartózkodási helyétől távolabbi területeket is fölkeresni. A szerző szerint ugyanis 71 vadontermő és kultúrnövény van, amelynek bogyója a szárnyas vad táplálékául szolgál. Ezért a helyes vad- és természetvédelem követelménye, hogy erdeinkben, mezőinken mindenütt s bőven legyenek oly fa- és cserjefajok, amelyek egész éven át biztosítják a szárnyas vadak bo- gy ószükségletét.LENGYELORSZÁGBAN is egyértelműen állami tulajdonná kívánják minősíteni a vadat; a vadászati jogot pedig szigorúan a földtulajdonhoz kapcsolják, hogy szakszerűvé tehessék a vadállomány kezelését és ellenőrzését — írja a „Las Polski“.

ÉVEZREDEK TANÚI. Dr. Schul
man növénytan professzor a kalifor
niai Sziklás hegységben, nagy ma
gasságban fölfedezte a világ legöre
gebb fáit, amelyeknek korát 4 ezer 
évben állapította meg. (Internationaler Holzmarkt, 1957. 26. sz.)

A Lesznoje Hozjajsztvo Bánó Istvánnak • Az Erdőben megjelent tanulmányát közli a magyar fenyő- magtermelő plantázsokról és úgy értékeli a cikket, hogy „a Szovjetunió erdőgazdaságában is figyelmet érdemel“.
FÁSÍTÁS A KÖZLEKEDÉSI ZA

JOK ELLEN. Németországban ki
mutatták, hogy a közlekedési zajo
kat tompítja, hogyha az utak és az 
utcák, amennyiben az egyéb épít
mények lehetővé teszik, megfelelően 
fásítva vannak. Kimutatták azt is, 
hogy a zajt elsősorban a tűlevelű 
fák fogják fel, míg a lomblevelűek 
télen egyáltalán nem nyújtanak a 
zaj ellen védelmet. (Internationaler Holzmarkt, 1957. 26. sz.)
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Györfi János :

Erdészeti rouarlaitHatalmas kötet, több mint 650 oldal: egy élet tudományos kutatásokban eltöltött’ munkásságának méltó Összefoglalója. 1878-ban, Selmecbányán jelent meg Fekete Hajósnak Er
dészeti rovartan című munkája és a kitűnő könyv az akkori tudományos eredményeknek megfelelő összefoglalója volt a magyar erdők hasznos és káros rovaraira Vonatkozó tudnivalóknak. Dr. Györfi János új műve most ismét hosszú évtizedekre adja meg az erdőgazdálkodás rovartani vonatkozásainak teljes anyagát. A hatalmas munka az erdészeti gyakorlat 
számára készült, de mint tankönyv is 
igen jelentős segítség.Az első rész az erdészeti rovarok 
biológiájának áttekintése; természetszerűen a rovarok külső alaktanának (morfológiájának) és belső alaktanának (anatómiájának), valamint fiziológiájának összefoglalása: az általános rovartan ide vágó alaptud ni valóit tartalmazza. A könyv célkitűzéseinek megfelelően a sokkal terjedelmesebb következő fejezetek dolgozzák fel az 
erdészetileg fontos rovarok biológiáját és ökológiai vonatkozásait. Ugyancsak részletesen foglalkozik ebben a részben a rovardúlások okaival és le
folyásával. A könyv végén aránylag rövid fejezet ismerteti az erdészetileg káros rovarok elleni védekezés módszereit, s bár az erdészeti rovartan témájánál fogva más beosztást igényel, mint egy erdővédelemtan, mégis helyes lett volna, ha ez a fejezet bővebb keretet kap, hiszen az erdőkben található rovarok megismerése nem öncél, hanem elsősorban az erdővédelem feladatainak minél jobb megoldását szolgálja.Meg kell azonban állapítanunk, hegy dr. Györfi János a második részben, az erdészeti rovarok rend
szeres ismertetése során igen nagy 
fokban eleget tesz az erdővédelmi kí
vánalmaknak, legalább is abban a tekintetben, hogy különleges gonddal dolgozta ki a káros rovarokat vagy az erdővédelemben hasznos segítőként felhasználható rovarokat. így a szú- félékről szóló fejezet több mint 35 oldal, és a fürkészdarázs-félék tárgyalása is igen bőséges. A rendszeres ro
vartani rész jelentős segédeszköze 
lesz a gyakorlati erdészeknek.A függelékben legfontosabb az irodalmi összeállítás. A szerző teljességre törekedett, és a speciális erdészeti rovartan hazai és külföldi irodalmának felsorakoztatása ötven oldalt vesz igénybe. Lehetne azon vitatkozni, hogy éppen a hatalmas anyag nem tette volna-e szükségessé, hogy az ábc-sorrendes összeállítás helyett témaszerinti csoportosítást alkalmazzon a szerző vagy legalább a részletproblémákat tárgyaló, műve

ket és tanulmányokat jó lett volna-e elválasztani az általános összefoglaló művektől, mert azokat így nehéz az ötven oldalas bibliográfiából kikeresni.A kötet méltó szép kiállítása az Akadémia Nyomda érdeme, illetve az 
Akadémiai Kiadó gondos munkájának eredménye. A technikai szerkesztő, Allodiatoris Irma minden dicséretet megérdemel. Az utóbbi évek igazán magas színvonalú tudományos kiadványai között is feltűnést kelt ez a magasrendű nyomdatechnikával előállított, értékes munka. (Akadémiai Kiadó, ára: 140,— Ft.)

(al)

Becske Ödön :
Faipari technológiaA könyv kevesebbet ad, mint amit ígér. Tulajdonképpen — néhány szakasztól eltekintve — inkább csak be

vezetés a faipari technológiába. Ez a bevezető azonban mindvégig világos, kitűnően áttekinthető és értékes ösz- szefoglaló a faanyagok felépítéséről és tulajdonságairól. A faanyag szerkezetének ismertetése után külön fe
jezet foglalkozik a fa vegyi tulajdon
ságaival. Sajnos ez a szakasz igen rövid és inkább csak a fát alkotó vegyi anyagok, szervesek és szervetlenek lexikális felsorakoztatását tartalmazza. Egy kisebb szakasz képet ad a vegyi anyagok hatásáról a fa anyagára. Ez már valóban faipari technológia lehetne, ha nem volna ugyancsak lexikálisán rövid, tömör és felsorolásszerű. Ugyancsak rövid szakaszban számol be a szerző a fa szá
raz lepárlásának módszeréről.Technológiai szempontból igen 
hasznos az a két összefoglaló fejezet, 
amely a fa fizikai tulajdonságait tár
gyalja és külön a faanyag szilárdsá
gára vonatkozó adatokat. Az univerzális anyagvizsgáló gép leírása értéke a kötetnek. Külön foglalkozik ebben a fejezetben a nyomószilárdság, a húzószilárdság, hasítószilárdság, hajlítószilárdság, csavaró szilárdság, nyírószilárdság megállapításának módszerével, valamint a fa keménységével, dinamikus szilárdságával, tartós szilárdságával, kopás elleni szilárdságával, rugalmasságával és hajlíthatósá- gával.

A fahibák és fabetegségek áttekintése után a faanyag védelmének és tartóssága növelésének módszereiről ad képet a szerző. Ehhez kapcsolódik a könyv legfontosabb és valóban rész letes faipari technológiai jelentőségű fejezete: a fa szárítása. Faipari üze
meinknek egyik legszűkebb kapaci
tása a szárítóberendezések elavult
sága, és remélhetőleg Becske Ödön könyve nemcsak tájékoztatást jelent majd ebben az irányban, hanem ösz
tönzést is a szárító-berendezések és 
szárító eljárások, technológiák meg
javítására, korszerűsítésére.A kötet befejező szakaszának megszövegezésével nem tudunk egyetérteni. A szerző a fa nemesítésének kérdéseiről beszél. Ez a kifejezés tévedésekre adhat alkalmat, hiszen a

magyarban a „fa“ nemcsak a ledöntött fát, hanem az élőfát is jelenti. Világszerte széleskörű kísérletek folynak a fák nemesítése tekintetében (nyárfa-nemesítés, fenyőnemesítés stb.) tehát a német Holzverede- 
lung kifejezést nem lehet egyszerűen magyarra fordítani és helyesebb volna a faanyagok nemesítése kifejezés használata. A faanyagnemesítés célja ugyanis, amint a szerző kifejti, 
a fa nedvszívásának és ezzel kapcso
latos hátrányos tulajdonságainak 
csökkentése, a fa keménységének, és 
kopási szilárdságának növelése, 
egyenletesebb, homogénabb szerke
zet elérése, a külső behatásokkal 
szembeni ellenállóképesség javítása. Mindez — amennyiben a „nemesítés“ szót akarjuk használni — a faanya g nemesítését jelenti és hagyjuk meg a fa-nemesítést a biológiai nemesítés számára. (Táncsics Kiadó. Ára 13,— Ft.) (—os)❖

Nehéz válogatni
a Külföldi és Hazai Agrárirodalmi 
Szemle most kezünkbe került 1957. 11. 
számú erdészeti füzetében. Több mint 
kétszázötven folyóirattanulmányt 
vagy könyvet ismertet, a legfontosab
bakat bőséges kivonatban közli. Csak 
átlapozva a 90 oldalas füzetet néhány 
témát emelünk ki: Svédország állami 
erdőgazdaságai, a francia erdészeti 
kutató intézet tízéves jubileuma, a 
román erdőmérnökképzés problémái, 
a vörösfenyőmag pergetésének kor
szerű módja, az erdészeti genetikai 
és növénynemesítési értekezleten el
hangzott tizenkilenc előadás a Druzs- 
ba benzinmotorosfűrész alkalmazá
sának tapasztalatai a Szovjetunióban, 
az erdei traktorok nemzetközi elvek 
szerinti minősítése. És így lehetne 
folytatni hosszú sorban. Valóban a 
korszerű erdőgazdálkodás fejlődésé
vel lépést tartó szakember nem nél
külözheti ennek a dokumentációs 
anyagnak rendszeres tanulmányozá
sát.

kertészei és ^Szőlészei
A szaklap felöleli a szőlő-, gyü

mölcs- és zöldségtermeléssel kapcso
latos gyakorlati kérdéseket. A kuta
tói és kísérleti eredményeket megis
merteti a dolgozókkal, népszerűsíti a 
legkorszerűbb módszerek széleskörű 
bevezetését. Tartalmazza a kis- és 
nagyüzemi kertészet legfejlettebb 
módszereit is. A fontos munkamoz
zanatokat képekben szemlélteti. 
Közvetlen segítséget ad a kis- és 
nagyüzemek kertészeti dolgozóinak 
és az egyéni termelőknek.

Megjelenik havonta.
Előfizetési ára egy évre 36,— Ft, fél
évre 18,— Ft. Megrendelhető a Me
zőgazdasági Könyvkiadónál (Buda
pest, V., Báthory u. 10.).

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Késsiil ax erdészegyenruhaAz erdészek régi és jogos vágya teljesül az egyenruha ellátással,, amit a tavaly megjelent rendelet alapján a következőképpen biztosítunk:A múlt hónapban megkezdődött az 
erdész egyenruhák legyártása. Minden egyenruházati cikket az OEF által előírt színben, illetőleg minőségben külön gyárt le az ipar az erdészeti dolgozók részére. Bevonult a honvédségi, postás, vasutas stb. ruhaanyagok elnevezése közé az er
dész posztó, erdész zsávoly, erdész 
cord szakkifejezés.A posztó, cord és zsávoly öltönyöket, valamint a mikádót és körgallért a Sátorlaljaújhely és Környéke Férfi- és Nőiszabó Szövetkezet készíti. A ruhák anyagait mind külön örömmel mond- kiitűnő minőségszínben sikerült, minden erdőgaz-

szál féllen, szö-

készíttettük el, és hátijuk, hogy mind ben és ízléses, szép Az anyagmintákból daság részére küldtünk. A kiküldött posztóminta a mikádók és körgallérok anyaga. A posztóruha azonos színben és finomabb sodrású anyagból készül. A posztót tiszta gyapjúból szövetjük, 10% szintetikus (nylon, perion) szál keveréssel. A cord anyagot 70%-os fésűs gyapjúból, ugyancsak 10%-os szintetikus keveréssel gyártják. A zsávoly len anyagból (hosszanti szál keresztszál pamut) sűrű, erős véssél készül Az öltönyök, mikádók és körgallérok egyéni méretre és egyszeri próbával készülnek. A mé
retvétel januárban kezdődött és feb
ruárban befejeződik. A mérés befejezése után folyamatosan megkezdődnek a próbák. Ezek a méréshez hasonlóan, az erdőgazdaságok, illetőleg erdészetek székhelyén lesznek. A próbákra elkészített ruhákat a Szabó Szövetkezet tehergépkocsin viszi le a helyszínre.

A zsávoly-öltönyök előreláthatóan 
az első, a cord-öltönyök a második, 
a nősz tó-öltönyök, mikádók és kör
gallérok a harmadik negyedévben ke
rülnek leszállításra.A sötétzöld színű gyapjúból gyártott és világosabb zöld, makkos se- lyemzsínórral díszített erdész kalapok már februárban készen lesznek. A kalapokat a Budapesti Kalapgyár készíti mindenkinek fej bősége szerint. Néhány erdőgazdasághoz már leszállította a gyár a megrendelt mennyiségeket. Az erdész ingeket a Békéscsabai Ruhagyár gyártja az erdőgazdaságok által megrendelt egyéni méretek szerint. Az ingek zöldes színű molinó anyagból készülnek, elöl két nagyobb rátűzött zsebbel és vállpánttal. így nyáron kabát nélkül is jól viselhetők. Az ingek leszállítása márciusban kezdődik. A dolgozók kérésére tervbevetttük, hogy a II. negyedév folyamán finomabb minőségű (puplin) ingeket is csináltatunk a cord ruhákhoz hivatali vagy ünnepi használatra Tervünk szerint ezek egészen világos színben, zseb és vállpánt nélkül készülnek majd, persze kicsit drágábban, mint a molinó ingek. Az 
erdész nyakkendők sötétzöld színű 

gyapjú-tropikál anyagból lesznek és március végéig leszállításra kerülnek. Színben és formában illő térdharisnya és jégzokni is készül az erdész egyenruhákhoz a Budapesti Harisnyagyárban. A térdharisnya világos barna színű pamut fonalból sima kötéssel készül. A hozzá tartozó jégzokni hasonlóan sötét barna színű. 
Mindkét harisnya orrába és sarkába 
nylon, illetőleg perion erősítőszálat 
szövettünk be. Ezt az erdészfeleségeknek, illetőleg édesanyáknak írjuk, ők is örüljenek, hogy nem kell majd sokat stoppolni.A hatósági közegnek minősülő személyek a zakón, illetőleg a felöltőn 
hatósági jelvényt fognak viselni. Az erdész hatósági jelvény 40 mm átmérőjű köralakú plakett. Körül a szélén domborított, bronz színű tögylevél koszorú, alul „Államerdészet“ szó beírás van. A sötétzöld színű plakett közepét a Népköztársaság színes címere foglalja el. Az egyenruha-zakó mindkét hajtókáján, valamint a kalap baloldalán erdész jelvényt kell viselni. A hajtóka és a kalap-jelvények formája, a hagyományos ötágú tölgy

A számviteli felügyelők szerepéről
Németh Vilmos erdészetvezeitő az 

Erdőgazdaság és faipar decemberi számában Néhány javaslat címmel foglalkozott az erdészetek adminisztrációs problémáival. Véleményem szerint sokban igaza van, de néhány kérdésben vitába kell száll nőm. Megállapíthatom én is, hogy a kilenc főből álló irodai létszám valóban sok, mert a szervezés szerint is csak hat, legfeljebb hét lenne szükséges: három műszaki és három, esetleg négy adminisztratív. Az iharosi erdészetnél tehát a belső létszámot kettővel valóban csökkenteni lehetne a külsők javára.De ha jobban szemügyre veszem azt a tételt, hogy a felszabadulás előtt ugyanezt az erdészetet, — illetve akkor erdőgondnokságot — a mostani 25 fő helyett, összesen 13 fő látta el, felteszem a kérdést — ha a kerületek száma most is ugyanannyi —, miért kell a külső munkák ellátására 16 fő, figyelembe véve, hogy azokat az adminisztratív vonalon megváltozott viszonyok részben tehermentesítették. Véleményem szerint mindegy, hogy melyik zsebemből dobom ki évente a tízezer forintokat.Vitába kell szállnom a cikkírónak azokkal az eléggé elfogult megállapításaival, hogy a szak- és számviteli felügyelők szerepe teljesen szükségtelen. Szerintem szükség van erre a 
munkakörre, s egyáltalán nem azért állítottam ezt, mivel én is ilyen munkakörben dolgozom, de merem hinni hogy nem állok egyedül a véleményemmel. Sajnos, nem tartunk még ott, hogy az ellenőrzés, különösen közvetlenül a termelésben, feleslegessé válhatna. Meg kell jegyeznem, hogy a felügyelők ellenőrzési tevé

levél erdészcsillag, ezt alul félkörben zöld fenyőkoszorú övezi. Az erdészcsillag az erdészetek dolgozói részére bronz, az erdőgazdaságok dolgozói részére ezüst, a főigazgatóság «dolgozói részére pedig arany színben készül. A hajtóka-jelvény kisebb, a kalap-jelvény átmérője pedig nagyobb méretben készül.
A ruhák ára munkadíjból és anyagköltségből áll. A munkadíj 205—290 forint között van. Az anyagköltség a tényleges anyagfelhasználás elszámolásával utókalkuláció alapján történik. így mindenki a saját méretéhez 

szükséges anyagot fizeti meg, vagyis a kisebb termetű erdészek ruhája olcsóbb, a nagyobb termetűeké drágább lesz. Az utókalkuláció ellenőrzésére az OKISZ Tervező Laboratóriummal anyagnormákat és ennek alapján árjegyzéket készíttettünk. A méretvételnél mindenkivel közlik, hogy előreláthatóan mennyibe fog kerülni az egyenruhája. A ruhák ellenértékét az 
erdészetek dolgozóinak 24, az erdő
gazdaságok és a főigazgatóság dolgo
zóinak pedig 12 havi részletben kell 
megfizeniök az OEF főkönyvelősége által kiadott utasítás szerint.

Horváth József né OEF előadó.
kenysége nem csupán a hibák keresésében áll, hanem főleg a hibák menetközben! kiküszöbölésében. Hiszen valamennyiünk célja a kitűzött feladatok jó elvégzése. Ez erdészeti vonatkozásban különösen döntő. Hiszen például az erdőművelésben az elkövetett hibák kijavítása később már nehéz és költséges, vagy esetleg csak a következő nemzedék gondjait szaporítja. Ügy érzem, hogy a cikkíró 
túlzásba ment, amikor a szak- és 
számviteli felügyelők szerepét leki
csinylette, és beosztásunk akármeny- 
nyire is kevéssé szimpatikus, a főigaz
gatóság bizonyára nem hiába szer
vezte.

Goór Béla számviteli felügyelő, Lenti
Az európai fapiac 

helyzetét és a fagazdálkodás 1958. 
évi kilátásait elemzi M a d a s And
rás a Faipar, a Faipari Tudományos 
Egyesület lapjának vezető cikkében. 
Ugyanebben a számban találjuk 
B a r 1 a i Ervin beszámolóját a fa
ipar műszaki fejlesztésével foglalko
zó műszaki tudományos bizottság 
munkatervéről, Wé b er József is
mertetését a szombathelyi forgács
lapgyártó üzem építkezéseinek előre
haladásáról. Igen értékes a genfi 
műfalemez konferencia dokumentá
ciós anyagából lefordított tanulmány 
a forgácsok előállításáról és szárítá
sáról a forgácslapgyártásban.
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Á közvetett juttatásokról
AZ ELMÚLT ÉVBEN a bérpolitikai intézkedések során jelentősen — átlagosan kb. 14—16%-kal — emelkedett a dolgozók keresete. Erről gyakran olvashatunk és hallhatunk, de igen kevés szó esik a dolgozók életszínvonal emelkedésének egyik igen fontos tényezőjéről, a közvetett juttatásokról. Ezeket szeretném most a főigazgatóság felügyelete alá tartozó erdőgazdaságok, iparvállalatok és egyéb szervek dolgozói tekintetében ismertetni. E sorok folyamán közvetett juttatásnak nevezem mindazokat a pénzbeni, természetbeni vagy szolgáltatásból összetevődő és a munkaviszonyból folyó juttatásokat, amelyeket a dolgozók vagy ezek egyes rétegei a végzett munka után járó béreken, fizetéseken, ezek pótlékain és a prémiumon kívül, esetenként vagy rendszeresein élveznek.A közvetett juttatások egyik része többlet jövedelmet ugyan nem jelent a dolgozóknak, de mégis igen jelentősek, mert munkavégzés nélkül bizto

sít munkabért (átlagkeresetet).
MA MÁR MINDENKI természetesnek veszi, hogy évenként fizetett szabadságot kap. Sokan kapnak rendkívüli vagy tanulmányi, vagy szülési szabadságot. Ezek a kedvezmények — mint említettem — természetesnek hatnak. Kevesen gondolnak arra, hogy a felszabadulás előtt ezeket egyáltalában nem adták vagy ha erre az akkori rendelkezések lehetőséget is adtak, pl. a rendes szabadságra, a tőkés, az erdőbirtokos — különböző fondorlatokkal — igyekeztek, és nem is sikertelenül, ettől a dolgozókat megfosztani. Az említettekből folyóan 

egy-egy dolgozó évenként átlagosan 
15—16 napot mulaszt a munkából és 
kap munkateljesítés nélkül bért. 
Ezeknek a kedvezményeknek évi ki
hatása kb. 35 millió forint.Számos olyan esetben kap a dolgozó munkabért (átlagkeresetet), a már említett szabadságokon kívül, amikor munkát nem végez. Pl. fizetett mun
kaszüneti napokra, közeli hozzátar
tozó halála esetén mulasztott időre, 
bírósági tanúként való megjelenés 
idejére, a szoptatási idő alatt biztosí
tott munkaidőkedvezményre stb. Az 
ilyen módon munka teljesítése nélkül 

kifizetett munkabérek összege éven
ként kb. 17 millió forintra rúg.A közvetett juttatások másik része 
különböző készpénz szolgáltatásokat tartalmaz.

SZÁMOSÁN KAPNAK személyi vagy családi körülményeik által indokolt esetben segélyt vállalatuktól. Erre a célra évenként kb. 2 millió fo
rintot fordítunk.Néhány hét múlva fogják fizetni számos iparvállalatunknál a nyere
ségrészesedést. Ezeknek mértéke és összege ugyan még nem ismeretes, de becslésem szerint 5 millió forinttal 
fogja növelni a dolgozók jövedelmét. Az erdőgazdaságok dolgozói ilyen címen kereken 10 millió forintot kaptak 
már.Igen sok dolgozó kap jutalmat, mely címen évenként kb. 8 millió 
forintot fizetnek ki.

A családi pótlék címén évenként kb. 
16 millió forintot kapnak dolgozóink.A közvetett juttatások harmadik csoportját alkotják az egyes dolgozók részére természetben adott különféle szolgáltatások.

A MUNKÁSOK TÚLNYOMÓ 
TÖBBSÉGE és számos más dolgozó is kap térítsénélkül munkaruhát, vé
dőruhát; sokan kapnak egyenruhát. Hatalmas anyagi terhet vállalt magára ezzel népgazdaságunk. Az említett ruhaféleségek évi kb. 15 millió 
forinttal terhelik államháztartásun
kat.Évenként nagyszámú dolgozó veszi igénybe a kedvezményes üdültetés 
különböző formáit. A költségek mintegy 70—80%-át az állam, illetőleg a szakszervezetek fedezik. Csak maga 
a szakszervezeti üdültetés megközelí
tőleg 2 millió forintot meghaladó 
közvetett juttatást jelent a dolgozók
nak.Az ingyen kiszolgáltatott csecsemő
kelengye értéké évenként kb. 1 mil
lió forintot tesz ki.Jelentős része, kb. 8 millió forint, 
a közveteti juttatásoknak azt igazga
tói alap, és a vállalatfejlesztési alán
nak az a hányada, amelyet szociális, 
kulturális, üzemegészségügyi célokra 
lehet felhasználni.Hatalmas mértékben kiszélesedett 
a bölcsődei, napközi otthoni, óvodai 

hálózat, és ezekben a dolgozók gyermekeinek nagy tábora nyer — jelentős mértékben az állam anyagi, éspedig megközelítőleg (a főigazgatóság felügyelete alá tartozó szervek dolgozóira vetítve) évi 7—8 millió forint 
összegű támogatásával — elhelyezést.A térítésnélkül kiszolgáltatott vé
dőételek, védőitalok és melegítő ita
lok értéke kb. másfél millió forint. A kedvezményes térítés mellett, illetőleg egyes esetekben térítés nélkül igénybevett munkásszállások fenntartásához a vállalatok évi kb. 2,5 millió 
forinttal járulnak hozzá.A természetbeni juttatások és a vállalat termékeiből történő kedvez
ményes vásárlások évi kb. 17—18 
millió forinttal növelik a dolgozók 
keresetét.

A KÖZVETETT JUTTATÁSOK
NAK negyedik része a társadalombiz
tosítás betegségi ágazata. Ehhez a dolgozók egyáltalán nem járulnak, hozzá, ugyanis csak a nyugdíjak terheit osztja meg az állam a dolgozókkal. A táppénz, terhességi, anyasági 
és temetkezési segélyek, a gyógysze
rek értékének a dolgozók által térí
tett i5°/o-on felüli 85%-a, a kórházi 
ápolás stb. költségei kb. évi 55—60 
millió forinttal terhelik dolgozóink 
tekintetében a költség vetést.Az említetteken kívül jelentkeznek a különböző utazási kedvezmények, értve ezalatt a dolgozók részére biztosított olcsó közlekedési jegyeket, hetijegyeket stb., amelyek lényegesen olcsóbbá teszik a munkábaiárást, vagy egyeseknek (közszolgálati dolgozók) természetbeni juttatása, a vállalati szociális és munkavédelmi be
ruházásokra nyújtott összeg, a katonai 
szolgálat tartama alatt fizetett családi 
segély stb., stb. its.A tételesen, illetőleg az előbbiekben összevontan felsorolt közvetett juttatások jelentős részét képezik a dolgozók jövedelmének, anyagi és kulturális ellátottságának. Mértékük — bár igénybevételük személyenként változó —, átlagosan a végzett munka 
után kifizetett munkabérek, bérpót
lék és prémiumok kb. 25Q/0-át, tehát 
mintegy 200 millió forintot jelentenek. Nem szabad ezeket figyelmen kívül hagyni, mert bizonyítékai — több más mellett — a népi államunknak a dolgozókról való gondoskodásnak.

Dersi Gyula

Erdészeti bélyegek: Irán, Kanada, Izrael, Svájc
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1956. Szilveszter este 11 órakor kezdődik és mindössze egy órát vesz igénybe, tehát már éjfélkor végződik, ennek a rendkívül érdekes, merész és őszinte filmnek, napjainkban játszódó története. A film fiatal művészházaspárt mutat be. A férj kissé konzervatív, de hazáját mélyen szerető művészember, a feleség inkább nagyvilági életre vágyó mű

vésziélek. Lázasan készülődnek, hiszen éjfélkor gépkocsi jön értük, hogy mindkettőjüket Bécsbe vigye... Az asszonyka úgy érzi, itt már nincs jövő, itt nem lehet élni... Miközben régi irataikat hamuvá égeti a kandalló lángja, felelevenedik a múlt: munkájuk, küzdelmeik, művészi sikereik, szerelmük, minden, minden, egész életük, melyet ebben az országban, hazájukban átéltek. A múlt képei után ismét a valóságban vagyunk, egy jóbarát állít be, kedves pesti fickó, aki pezsgőt hozott, — ő itt marad, nem megy sehová, ő csak Pesten lehet pasti vagány. A művészházaspár utolsó órái látszólag nyugalomban, a valóságban azonban hallatlan belső izgalomban telnek. Idegeiket végigkorbácsolja a bizonytalan jövő tudata, hazájuk végleges elhagyásának kínzó fájdalma. A felelevenített múlt, a barát megjelenése még inkább ellenkező végletbe sodorja a házastársakat. Az asszony hajthatatlan, ő éjfélkor mindenképpen indul, a férj most már végleg elhatározta, hogy itt marad, hiszen ő magyar színész, ez az ő hazája, nincs másutt keresnivalója... Éjfél van... A rádióban felcsendülnek a Himnusz szívekig, telkekig ható hangjai, egyre erősödnek a hangok, melyek nemcsak a főszereplőnek, de minden (nézőnek a szíve mélyéig hatnak, itt a hazád, itt élned és halnod kell...A film főszerepeit Ruttkay Éva és 
Gábor Miklós alakítja. Különösen Ruttkay Éva érdemel meg minden dicséretet, bájos, üde, színes alakí

tásáért. A kisebb szereplők közül elsősorban Rozsos Istvánt kell kiemelnünk, aki külsőleg vagány, belsejében azonban melegszívű pesti fiatalembert alakít, akit a néző szimpátiája kísér. Révész György kitűnő rendezése mellett igen figyelemreméltó Hegyi Barnabás operatőri munkája, aki igen szép fényképezéssel fokozta az amúgyis érdekes történet hatásosságát.
o

^E)aniFélelmetes zakatolással közeledik a szikraesőt hányó acélszörnyeteg ... Az öngyilkosságba készülő leányanya (Bara Margit) csak az utolsó másodpercben ugrik félre előle, a karján lévő kis Dani sírására. Dani tehát élve marad, a fiatal leányanya a sikertelen öngyilkossági kísérlet után vonatra száll és „ottfelejti“ a kisfiút, hogy szégyenétől megmeneküljön. Dani jószívű nevelőanyához kerül (Tolnay Klári), a kisfiú természetesen nem tudja, hogy nem az igazi anyja. Már tíz év körüli legényke lesz Daniból, amikor a bonyodalmak fellángolnak. Nevelőanyja ugyanis férjhez akar menni és ci férj jelölt követeli, hogy a gyermek menjen vissza, az időközben meglelt igazi anyjához. Egyik anya sem akarja most már a szerencsétlen kisfiút vállalni, és amikor Dani megtudja az igazságot, a vonat elé veti magát ... A film cselekménye a szerelem és a szülői szeletet drámai ösz- szeütközését tükrözi. Mindkét nő

Bara Margit a Dani című filmbenszabadulni igyekszik a kisfiútól, az egyik a vőlegény miatt, a másik a férj megtartása miatt... A téma szokatlan, de való (eddig inkább ellenkezőjét láthattuk a vásznon, amikor két anya harcolt egy gyermekért). A film a forgatókönyv számos hiányossága ellenére is sikert aratott, kitűnő színészi alakításai miatt, melyek közül elsőnek Páger Antalt kell kiemelnünk, aki mélyenérző, igaz embert alakít a mozdonyvezető-férj személyében. A két anya, Bara Margit és Tolnay Klári annyira hitelesen ember, hogy a néző szinte átérzi vívódásaikat, egész lelkűket átfonó szerelmüket, kicsinyes félelmeiket, önzéseiket. A címszereplő Weiser György kedves kisfiút alakít, akit a nézők nemcsak megsajnálnak, de a szívükbe is zárnak.

Két FELTŰNŐ hibaMi, az ásotthalmi erdőgazdasági gépkezelői szakiskola hallgatói mindig megelégedéssel olvastuk az „Erdőgazdaság és faipar“ című folyóiratot, különösen a decemberi példányát, hiszen olyan részek is vannak bent, amelyek minket, most végzett gépészeket közelebbről érdekelnek.
Helyeseljük az OEF által a halálos 

balesetekkel kapcsolatban kiadott új 
munkavédelmi utasítást. Tudjuk azt, hogy a gépesített fakitermelés, megfontolt, a balesetvédelmi szabályoknak megfelelően dolgozó, jó szaktudású munkásokat követel. Mi igyekezni fogunk ezeknek a követelményeknek megfelelni és az itt elsajátí- tottakat a gyakorlatban a népgazdaság javára hasznosítani.Éppen ezért kérjük a szerkesztőséget, hogy a jövőben, ha lehet még több gépesítési problémával foglalkozzanak. Viszont szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy téves beállítású dolgokat ne közöljenek.Ugyanis a „Büszkeségünk“ cím alatt közölt fényképen, amelyen Hártó József kiváló agregátum-kezelő fűrészelőláncot élez, két szembetűnő 
hiba van. Az egyik, olyan szikraözön mellett, a lánc éle kilágyul és a több
százforintos lánc használhatatlanná 
válik. A másik hiba az, hogy a fény
kép balesetvédelmi szempontból is 
kifogásolható! Miért nem visel Hártó József előírásszerűén védőszemüveget. Mi feltételezzük, hogy ezt csak a fényképezés miatt tette le. Természetesen jobb lett volna, ha a tetsze- 

‘ tőség kedvéért nem mutat rossz pél- 
5 dát a -gépkezelő olvasóknak. Aki sze- 
Ímevilágát kockáztatja, hajlamos meg

szegni más előírásokat is. Ebből pedig könnyen a fák egymásra döntése és komoly baleset lehet. A géni fatermelés fegyelmezett előírásszerű munkát igényel. Mi mindenesetre megtanultuk, hogy mi a helyes! Lehet, hogy egy kicsit túlbuzgóságnak látszik ez, de úgy érezzük, hogy ezt meg kellett írnunk. A másik kérés Az új rendelkezések a gépek kezelé- I sét, csak megfelelő tudással bíróknak engedélyezik. Szeretnénk tehát ha 
különös figyelemmel kísérnék a gép
kezelő szakiskolát végzettek munká
ját. Jő lenne ha párhuzamot vonnának a tanfolyamot végzett és nem végzett gépkezelők között. Vajon melyik részleg javára billenne a mérleg?

Magyar József és társai erdőgépészek, Zamárdi
Könyvjutalom levelezőinknek. Az elmúlt negyedév legjobb levelezőit lapunk szerkesztősége könyvjutalomban részesítette. Könyv jutalmat kaptak a következők: Altrichter Károly Oroszlán, Cserődi Józsit Szécsény, 

Gy őrvári János Sárvár, Járási János Sátoraljaújhely. Mucsi Péter Mindszent, Németh Vilmos Iharos, Papp István Szeged, Prókai Pálné Szeged és Varga László Keszthely.
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Eredmények és tervek
a Budapesti Erdészeti Traktor SportkörbenA sportban is új év kezdődik. Az egyesületek számba veszik a tavalyi eredményeket, s azok alapján új terveket dolgoznak ki. Ezekről szerettünk volna hallani, amikor felkerestük Alapi Istvánt, a szakma legerősebb és legeredményesebb sportkörének, a Budapesti Erdészeti Traktor Sportkörnek vezetőségi tagját.

— Milyen keretek között és milyen 
célkitűzésekkel dolgoznak? — kérdeztük.— A sportkör a MEDOSZ-hoz tartozik, tehát keretében az OEF és azon budapesti vállalataink dolgozói sportolnak, akik a MEDOSZ tagjai. Célunk a minőségi sport fejlesztése, továbbá a dolgozók között a sport népszerűsítése.— Három szakosztályunkban — a labdarúgó, a kézilabda és az asztalitenisz szakosztályban — mintegy 130 sportolóval foglalkozunk rendszeresen. Tavaly még többen voltunk, mert a múlt évben hozzánk tartozott az öttusa és a vívó szakosztály is, de ezek az év elején ismét visszakerültek a MEDOSZ-hoz.

— Más sportággal nem foglalkoz
nak?— Természetesen dolgozóink bármilyen sportágat űzhetnek. Ezekkel a MEDOSZ keretében működő általános szakosztály foglalkozik, a vállalatok szakszervezeti bizottságai mellé megválasztott sportfelelősökön keresztül. Az így űzött tömegsportok közül legjelentősebb a labdarúgás, asztalitenisz, sakk és evezés. A jelentősebbekből a szakszervezet szakmai bajnokságokat is rendez.

— Milyen ereményeket értek el a 
múlt évben?— A Budapest I. osztályú labdarúgó-csapatunk az őszi fordulóban a harmadik helyen végzett. Közismert az a teljesítmény is amit ez a csapatunk az NDK-ban ért el. A tartalékcsapat — saját csoportjában — az első helyet szerezte meg. Ifjaink viszont ebben az évben kerültek be az ifjúsági NB I-be és ott az őszi fordulóban a nyolcadik helyen végeztek. Ez komoly teljesítmény, miután először kerültek össze olyan „nagy csapatokkal“, mint az MTK vagy az FTC fiataljai.— Kézilabda-csapatunk a nagypályás NB Il-es bajnokságon harmadik lett, és ezzel bekerült az NB I-be. A tartalékcsapat a Budapest II. osztályú kispályás bajnokságon a második helyet, míg az ifjúsági csapat — ugyancsak kis pályán — az I. osztályú ifjúsági bajnokságon a harmadik helyet szerezte meg.— Asztaliteniszezőink közül egy férfi és egy női csapat a Budapest I. osztályában és a második férfi csapat a II. osztáyban játszik. Mindhárom csapatunk kiegyensúlyozottan szerepelt.— Minthogy a múlt évben nálunk volt az öttusa és a vívó szakosztály, továbbá a sportolók zöme, és a leg

eredményesebb sportolók a mi dolgozóink közül kerülnek ki, röviden ezekről is kell szólnom. Mindkét szakosztály szép sikereket könyvelhetett el a múlt évben. Elég, ha any- nyit mondok, hogy a nyári országos öttusaversenyt Tabai István, a tavaly télen tartott öttusa bajnokságot pedig Pázmány Zoltán nyerte. Vívócsapatunk megnyerte az NB II-es bajnokságot, míg a Balaton bajnokságon — igen erős mezőnyben — Tor- 
dai István dolgozónk, a kardvenseny- ben harmadik helyen végzett.

— Milyen terveik vannak erre az 
évre?— Természetesen tovább kívánjuk feljeszteni szakosztályainkat. Labdarúgóink erősen készülnek a tavaszi fordulóra, mert ha továbbra is ilyen jól szerepel az első csapatunk, akkor bekerülhet az NB III-ba. Az ifjúságiakkal pedig szeretnénk „megkapaszkodni“ az NB I-betn. Ugyanígy szeretnénk biztosítani a nagypályás 

ERDÖIRTÄS

A közelmúltban elhúnyt Ferenczy Noémi egyik jellegzetes alkotása 
ez a gobelin-kép, amely egy erdőirtást ábrázol. A gobelin-szövés 
és tervezés Kossuth-díjas művésze az ismétlődő motívumok erő

teljes ábrázolásával fejezi ki a mondanivalóját.

kézilabda-csapatunk jó szereplését az NB I. erős mezőnyében is. Asztaliteniszezőinktől azt várjuk, hogy eddig elért helyeiket továbbra is tartsák meg.— Külön terveink vannak a fiatalokkal. Igen komolyan kívánunk foglalkozni az utánpótlással. Nemcsak mennyiségileg, de minőségileg is szeretnénk megalapozni csapataink jövőjét. Ezzel már a múlt évben is foglalkoztunk, amikor jelentős sikerekkel egy férfi és női vívó^tanfolyamot szerveztünk.— Nem utolsósorban az idei terveink közé tartozik az is, hogy a bu
dapesti faipari vállalatok dolgozóit is 
bevonjuk a sportkör munkájába. Nehézséget csak az okoz, hogy más szakszervezethez tartoznak, de reméljük, hogy ezt át tudjuk hidalni. Már eddig is volt egy-két hasznos együttműködésünk. Például tavaly 12 csapattal szemben egy közös — faipari és erdőgazdasági — labdarúgó-csapattal vittük el a pálmát a szakszervezeti bajnokságon. Ezt a közös sportmunkát szeretnénk most már rendszeressé és megalapozottá tenni — fejezte be nyilatkozatát Alapi István.
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HÍREK
Farostlemez — cserből
A Szegedi Falemezművek labora

tóriumában esztendők óta komoly kí
sérletek folynak a különböző fafaj
ták rostosítására vonatkozóan. Egy 
legutóbbi kísérlet eredményeként si
került cserfából farostlemezt előállí
tani laboratóriumi szinten, de a 
nagyüzemi kísérletek is eredmény
nyel kecsegtetnek. A tapasztalat sze
rint a csernek hosszú és bolyhos a 
rostja, tehát előnyösen rostosítható. 
Ha a további kísérletek is pozitív 
eredményt hoznak, erdeink több 
mint 20 százalékát kitevő cserállo
mányoknak a jelenleginél fokozot
tabb ipari felhasználása nem lesz 
többé probléma. Erre a kérdésre a 
további kísérleteknek kell választ 
adniok.

Kinevezések. Az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője Pásztor József főigazgatósági csztályvezető- helyettest az Erdei Termékeket Feldolgozó és Értékesítő Vállalat igazgatójává, Szepesi László erdőmérnököt az Erdészeti Tudományos Intézet igazgatóhelyettesévé nevezte ki.
Felmentés. Az OEF vezetője 

Osváth Istvánt az Erdei Termékeket Feldolgozó és Értékesítő Vállalat igazgatói teendőinek ellátása alól felmentette, s ezzel egyidejűleg a vállalatnál kereskedelmi osztályvezetői munkakörbe áthelyezte.

Leltározáshoz előkészített rönkök az 
épülő szombathelyi faipari kombinát 

új fűrészcsarnoka előtt

Tervcsoportvezetők megjutalmazása. Az OEF vezetője azoknak az erdőgazdaságoknak a tervcsoportvezetőit, akik reálisan feszített tervet készítettek, dicséretben és 800—800 forint pénzjutalomban részesítette. A megj u talmazott tervcsoportvezetők: 
Szentimrei Gábor (Pápa), Moskov- 
szki Vince (Eger), Kretter' Károly (Tamási), Komlósi József (Sárospatak) és Bencze József (Gyula).

A Vértes-hegység erdőfeltárási 
alaptervének gondos elkészítéséért az OEF vezetője Bogár István erdőmérnököt az Erdőgazdaság Kiváló Dolgozója kitüntetésben és pénzjutalomban, Seregély Lajos és Ernyey László erdőmémököt főigazgatói dicséretben és pénzjutalomban részesítette. Mindhárman az Erdőterv dolgozói.

Selmecbányán, a híres Zsemibery- házon emléktáblát helyeztek el a 150 éves jubileum alkalmából a következő felirattal: „Ebben az épület
ben székelt az erdészeti tudomány 
első önálló tanszéke, alapítva a Sel
mecbányái bányászati akadémián 
1807-ben.(í Ezt követően jelképes erdősítést végeztek és emlékkövet helyeztek el, majd az ünneplők megkoszorúzták Fekete Lajos és Hudec József hajdani akadémiai tanárok sírját.

Erdei utak ellátása sorompóval. Az erdővédelem és a vadvédelem érdekében az OEF erdőigazgatósági főosztálya utasította, az erdőgazdaságokat, hogy az erdőbe vezető útjait — a közforgalmú utak kivételével — a lehető legrövidebb idő alatt lássa el sorompóval. A sorompók egyszerű kivitelben, lehetőleg fából készüljenek, megfelelő zárral és szükséges biztonsági árkolással.
VIDRAVADÄSZATON vettek részt 
külföldi vadászvendégek a Baja
környéki erdőkben. A vidra vadá
szatát megkönnyíti a január má
sodik felében leesett hó, mert a 
friss hóban könnyebb megtalálni 
a vidra nyomát.

Farkast lőttek Pálháza környékén. Veréb István erdész Pálháza környékén négy kóborló farkassal találkozott, az egyiket sikerült leterítenie. A farkas 172 cm hosszú volt, súlya 40 kiló.
Szállítási jutalmak. A közlekedési miniszter az 1957. évi őszi csúcsforgalom alatt az egyenletes szállításokért, valamint a munkaszüneti napi rakodások terén elért jó eredményekért pénzjutalomban részesítette a 

debreceni, a nagykanizsai, a szegedi, 
ci nagyatádi, az egri, a balassagyar
mati, a tatabányai erdőgazdaságot, a 
Szentendrei Kocsigyárat, a Hárosi 
Falemezmüveket és a Délmagyaror
szági Fűrészeket.

Az önálló erdőgazdasági műszaki 
fejlesztési osztály élére az OEF vezetője Palócz Józsefet nevezte ki.

Tízéves találkozó. Felkérem mindazokat az erdészeket, akik 1948-ban 
az esztergomi erdészszakiskolában vé
geztek, közöljék pontos címüket a 
tízéves találkozó megbeszélése vé
gett. (Preiszler Pál erdész, Do
rog, állami erdészet.)

Az erdészegyenruha viselésének 
szabályozásáról szóló rendelet megjelent az Erdészeti Értesítő ez évi 4. számában. Az 5/1958. OEF számú utasítás legjelentősebb rendelkezése, hogy az erdészeti egyenruha átvételekor a dolgozók nyilatkozatot kö
telesek aláírni, amelyben elismerik, hogy az egyenruha viselésére vonatkozó szabályzatot magukra nézve -kötelezőnek fogadják el.

Hogyan szerezhetik meg az erdő- 
mérnökök a műszaki doktori címet? Az Erdészeti Értesítő ez évi 1—2. száma közli az Erdőmérnöki Főiskolán szerezhető műszaki doktori cím adományozásának szabályozását. Az Erdőmémöki Főiskola ezek szerint jogosult az olyan végzett hallgatókat, akik erdőmérnöki gyakorlatra jogosító (képesítő) oklevelet kaptak és az oklevelük megszerzése után legalább háromévi szakmai gyakar- latot folytattak, tudományos értekezés (disszertáció) és doktori szigorlat alapján műszaki doktorrá avatni. Az Erdőmérnöki Főiskolán természetszerűen az ott oktatott tudományágakból szerezhető doktorátus.

Megyeri Mária, soproni erdésztechnikus, 
aki Vietnámba szeretne menni

Első helyen értékelték az OEF tűz
rendészet! munkáját. A Belügyiminisztérium országos tűzrendészeti parancsnoksága a minisztériumok és országos főhatóságok 1957. évi tűzrendészet! munká j árnak értékelése során az Országos Erdészeti Főigazgatóságot első helyezésbe részesítette. Ezzel kapcsolatban a BM Országos Tűzrendészeti parancsnokság vezetője Nagy Mihályt, az OEF tűzrendészeti főelőadóját pénzjutalomban részesítette és serleggel jutalmazta.

ERDŐGAZDASÁG
és faipar

1958. évi 2. szám. Ára 2 forint.
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság 

Főszerkesztő:
DR. BALASSA GYULA

Felelős szerkesztő: 
ÁKOS LÁSZLÓ

Megjelenik havonta egyszer 
Előfizetési ára: Egy évre 24 Ft. félévre 12 Ft

Szerkesztőség:
Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em. 

Telefon: 110-025.
• Kiadóhivatal:

Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em 
Telefon: 123-410

Kiadásért felelős:
A Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó 

Vállalat vezetője
Előfizetéseket felvesz a Posta Központi 
Hírlapiroda. Bpest V., József nádor tér 1. 
Telefon: 180-850. Csekkszámlaszám: 61055 
42655-689/2 - Révai (Fel.: Povárny Jenő)

Példányszám: 3400
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Bolyhos, nagy pelyhekben hullt a 
hó, a könnyű szél hóbuckákat dobált 
össze a hatalmas bükki hegyek há
tán. S a havazás éjszakára sem állt 
el. A miskolci erdőgazdaságban húsz 
vadász mormolta a varázsigét, hogy 
legalább reggelre elálljon. Mert az a 
jó, hogy havas a táj: meglátszanak 
a vadak nyomai, és tisztábban kivé- 
hetők, biztosabban célozhatok a vad
disznók, de a további hóesés már a 
vadászat szépségét veszélyezteti.

És a hegy szelleme, a rontóbontó 
,berki csirke“ ez egyszer nem a vad
disznók javára érvényesítette befolyá
sát, hanem a vadászok érdekében. 
Talán azért, mert a vaddisznók is el
lenségei a havazásnak, hiszen a hó 
eltakarja a táplálékot. Bár sokkal 
valószínűbb, hogy Sebő Pista bácsi, 
a vadászati felügyelő tévesztette meg, 
aki azért könyörgött, hogy zuhogjon 
a hó, bandzsítsanak a vadászok, és a 
vadak a völgybe húzódjanak a fenn- 
síki erdőkből. Pista bácsi ugyan szí
ve szerint cselekedett, amikor óhaját 
előadta, de hát ezt a Bükk-hegység 
szelleme nem tudhatta. Sebő István 
még új ember e tájon. (Bezzeg, ha 
látta volna, hogy Pista bácsi a múlt 
héten Szelcepusztán megkönnyezte a 
halomra lőtt vadkanokat és kocá
kat!)

Derűs, szép reggelre ébredtünk. A 
fenyők és bükkök vállán súlyos cso
mókban szikrázott a hó, és a tisztá
sok tükörsima haván úgy futottak a 
vadléptek nyomai, mint asztalterítőn 
a hímzés. Soha jobb időt vadászatra! 
A Bükk szelleme eal egyszer nemcsak 
a vadászoknak, hanem az újságírók
nak is kedvezett. „Itt még én is lö
vök egy vadkant“ — gondoltam, és 
fürgén ugrottam ki az ágyból. (Fürge
ségemet Balla őrnagynak és Kolod- 
zey főmérnöknek, e két bősz vadász
nak köszönhettem: úgy megmosdat
tak hóval, hogy kezdődő influenzám 
is elmúlott.)

A létrási rakodónál gyülekeztünk. 
Vadászok és hajtok viháncoló hógo
lyózással köszöntötték a napsütéses, 
szép időt. Kacagott ott mindenki, ki-

Télen éppen olyan szép a miskolci erdő
gazdaság jávorkuti üdülője, akárcsak 

tavasszal vagy nyáron

havas Bükkben
véve Sebő Pista bácsit. Ö mondta el 
a kezdő kocavadászok érdekében, 
hogy hangtalanul, puha léptekkel kell 
elfoglaljuk leshelyünket, a kijelölt 
lesekből elmozdulni tilos, és ha lőni 
akarunk, meg kell húzni a kakast.

Felvezetőnk, Hutter István, az er
dőgazdaság egyik legjobb vadásza, ki 
a múlt héten egymaga négy óriási 
vadkant ejtett, egy horhos partján je
lölte ki leshelyemet. Előttem szűk 
tisztás, melyre három út fut össze, 
körülöttem mindenütt sűrű cserjés
bokros „fiatalos“. A sűrűben alszik a 
vad, amíg fel nem hangzik a jel a 
hajtásra.

És felhangzott.
Amikor bezárult a kör, Hutter Ist

ván a puska csövén zengő kürtjelet 
adott le. S e jelre enyhe izgalom 
futott át rajtam. Egy pillanat alatt 
minden olyan emlék és élmény fel
villant agyamban, ami vaddisznóva
dászattal kapcsolatos. S emlékeim 
miatt balsejtelem gyötört. Amikor én 
voltam hajtóvadászaton, soha egyet
len vaddisznót nem láttunk, pedig 
egy ízben három napon át hajszoltuk 
a vadat a Börzsöny erdőiben. Vad
disznót csak az állatkertben és fil
men láttam eddig. Azaz mégse! Mert 
egyszer sikerült becserkésznem Vise- 
grádon, Dvorák Őszi bácsi fővadászi 
birodalmában két szép, mázsányi ko
cát, de a nagy vadászizgalomban a 
sörétes kakast húztam meg, s a két 
koca olyan fürgén iszkolt el, mintha 
sóval hintették volna meg a farku
kat. (Tehát mégsem elég, ha megsóz
zák a vad farkát.)

Na majd most!
A hajtok zaja mind közelebb hal

latszott, az idomított kutyák, a foxi 
és két tacskó, csaholva és ugatva kö
zeledtek, ezzel is jelezve, hogy felém 
csörtet a vad. Az erdő túlsó oldalán 
eldördült az első lövés is, majd kis
vártatva a hajtok vonalában durrant 
a puska. Határozott terpeszben áll
tam, és kezemben lövésre készen tar
tottam a golyós puskát. És egyszer 
csak megzörrent a bokor, lassú, lihe
gő csörtetéssel minden bizonnyal egy 
kapitális vadkan közeledett leshe
lyemhez. A bokrok mozgásából jól 
láttam, hogy már csak méterek vá
lasztják el a vadat a tisztástól. Már 
szinte remegtem az izgalomtól, ami
kor a kan morgó, artikulátlan hangot 
hallatva nekivágott a sűrűnek, egye
nesen a puskacsövem. irányába. Az
tán egy nagy zuhanás é$ gallyak recs- 
csenése, majd megszólal a vadkan: 
„A fene, de sűrű! Hogy az isten akár- 
hová tegye!“ Mert a vadkan az egyik 
hajtó volt.

Még az a szerencse, hogy Hutter 
István egy szép vadmalacot lőtt. Te
hát már az első hajtás sikerrel járt.

A második hajtásnál egy kétmázsás 
kan vonult el a vadászok puskacsöve 
előtt hangos kutya-zene kísérettel. 
Többen is rálőttek, de a vaddisznó 
nem sétált pontosan. (Mert a vadász 
az mindig pontosan lő!) A harmadik 
hajtásnál kiszökött a vaddisznókonda 
a gyűrűből, csupán két pajkos kan 

Felvonulnak leshelyükre a miskolci erdő
gazdaság meghívott vadászai

Sebő István vadászati felügyelő, a nagy
vad védelmezője

Oktatást kap a foxi kutya: ő hajtotta 
fel az egyetlen zsákmányt is

23

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



tréfálta meg a hajtókát és vadászo
kat. A már-már gyülekező, csopor
tokba verődő puskások mögül ron
tottak elő, egyenesen egy fiatal er
dész leshelye felé. Szemtanúk állí
tása szerint öt méternyire futottak el 
a disznók az erdész előtt, de az ifjú 
vadász esküszik, hogy nem. Mert a 
disznók egyenesen puskája csövének 
rontottak, s ő kénytelen volt riasztó
lövéseket adni a levegőbe, nehogy 
megrongálják drága pénzen vett fegy
verét. (!) Valaki viszont azt mesélte, 
hogy az egyik lövés talált. Mesterlö
vés volt: pontosan a disznó farkát 
szelte ketté!

S így ment ez egész nap. Balla őr
nagy azért nem tudott lőni, mert a 
ravasz kan mindig a háta mögé ke
rült. Kolodzey főmérnöktől a köhögé
sem riasztotta el a Zrínyit felnyársaló 
vadkan egyenes leszármazottját, 
Nemcsák Jánost, a fagyártmány ter
melés atyamesterét meg rettentő híre 
miatt kerülték el az óvatos vaddisz
nók és így tovább. Mindenkinek az 
orra lógott, csak Sebő Pista bácsi 
arca ragyogott. Az egyetlen áldoza
tot, a kis malacot is sajnálta, s azzal 
vigasztalta magát: „Selejtnek indult, 
jó, hogy kilőttük.“

Az esti áldomás így elmaradt, csak 
a gyülekezőhelyen veregették vállon 
a vaktában puffogtató kocavadászo
kat: „Nem baj, komám. Le ugyan 
nem lőtted, de alaposan ráijesztettél.“ 

Lakos György

Az elejtett vadmalac aligha okozott a vadászoknak olyan nagy örömet, mint a vadászatban résztvett idomított disznóhajtó 
kutyáknak
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ERDŐGAZDASÁG
és faipar
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Az Akadémia Erdészeti Bizott
ságának tagjai az 1958-as évreA Magyar Tudományos Akadémia elnöke a MTA Erdészeti Bizottsága tagjainak az 1958. évre a következő elvtársakat kérte fel: elnök Fekete Zoltán akadémiai levelező tag, titkár 
Keresztesi Béla a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, tagok: Babos Imre a mezőgazdasági tudományok doktora, Dérföldi Antal ÉRTI osztályvezető, Gál János a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, Hara- 
csi Lajos a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, Lámfalussy Sándor egyetemi tanár, Madas András OT főosztályvezető helyettes, Magyar János a mezőgazdasági tudományok doktora, Majer Antal ÉRTI osztályvezető, Nemky Ernő a biológiai tudományok kandidátusa, Paris János MTA szaktitkár, Partos Gyula ÉRTI igazgató, Sáli Emil OEF főosztályvezető, Sébor János a műszaki tudományok kandidátusa, Szepesi László ÉRTI igazgatóhelyettes és Somkuti Elemér a mezőgazdasági tudományok kandidátusa.
T ermészet védelem

Csehszlovákiában
Csehszlovákiában a rezervátum-er

dők és a nemzeti parkok területe 8000 
hektár, ezekhez őserdőmaradványok, 
értékes természetes erdőtársulások 
tartoznak. Jelenleg 80 medvét, meg
számlálhatatlanul sok vadmacskát 
tartanak számon. Morvaországban 
nem ritka a hiúz, a borz pedig túlsá
gosan elszaporodott. A vidra azonban 
minden óvó törekvés ellenére a vizek 
elszennyeződése következtében telje
sen kipusztult.

CÍM KÉPÜNK:

Jól bevált a tolólemezzel ellátott Sz— 
80-as traktor a feltáró- és gyüjtőutak 

építésénél és karbantartásánál 
(Michalovszky István felv.)

Lemezgyárak nemzetközi versenye
Még 1956 elején versenyszerződést kötött csehszlovák kezdeményezésre 

a zsarnovicai Preglejka és a budapesti Furnér- és Lemezművek. A verseny
hez később más csehszlovákiai lemezgyárak és egy lengyel lemezgyár is csat
lakozott. Január végén történt meg az 1957. évi IV. negyedév eredményeinek 
értékelése. Győztes a FURLEM lett.

A versenynek igen kedvező hatása van a résztvevő üzemekre, mert a 
verseny célja a lemezipari készítmények termelésének minőségi és gazdasá
gossági fejlesztése. Igen hasznosak azok a tapasztalatcserék is, amelyekkel 
az értékeléseket összekapcsolják. Ezek az értékelések mindig más és más 
országban történnek s ennek során kölcsönösen átadják egymásnak a fejlet
tebb és gazdaságosabb gyártási módszereket, műszaki dokumentációkat, be
vált újításokat.

Idén a versenyben már kelet-németországi és jugoszláviai lemezüzemek 
is résztvesznek, sőt tárgyalások folynak román és szovjet vállalatokkal is.

MUNKANAPTÁR

ERDŐMŰVELÉS. A Fák Hónapja! A csemetekertekben 
megkezdődnek a talajelőkészitési, csemetekiemelési és ve
tési munkák. Különös gondot fordítsunk a fenyőmagvak ko
rai vetésére. Ne feledkezzünk meg a felfagyott csemetesorok 
kezeléséről. El kell kezdeni az erdősítést és fásítást. A ter
mészetes újulatban a közelítés miatt sérült csemetéket még 
rügyfakadás után vissza kell vágni.

FAKITERMELÉS. A véghasználatokban és gyérítésekben 
egyaránt folytatni kell a fakitermelést. Üzemtervszerűen 
folytassuk a fagyártmány termelést is. Állandóan oktassuk és 
figyelmeztessük dolgozóinkat a baleseti veszélyek elhárítá
sára.

SZÁLLÍTÁS. Iparkodjunk a közelítéssel, különösen a fül- 
ledékeny anyagoknál. A szállítást az ütemterv szerint kell 
végezni, főleg a fürészrönkök esetében, hogy elkerüljük a 
fűrésztelepeken a rönkzúdulást. Közben arra is gondoljunk, 
hogy a jelázott, sáros utak is sok baleseti lehetőséget rejte
nek a szállításban foglalkoztatottak részére.

GÉPESÍTÉS. A gépi fakitermelés még javában folyik. A 
gépeket közelítésnél és szállításnál csak megfelelő időjárási 
és útviszonyok mellett foglalkoztassuk. A szállítást a szerző
déseknek megfelelően folytassuk. A később szállításra ke
rülő anyagot kiegyenlítő rakodókon kell tárolni. Megkezdőd
nek a gépi-, talajelőkészítő és csemetekiemelési munkák is. 
Készítsük elő az öntöző berendezéseket és az útépítésekhez 
a tolólemezes felszerelést.

MEZŐGAZDASÁG. Fejezzük be az elmaradt szántások 
pótlását, készüljünk fel a tavaszi vetésre, legyen vetésre kész 
a vetőmag is. Még ebben a hónapban megkezdődik a műtrá
gyázás. Hordjuk ki az istállótrágyát és szántsuk alá.

VADÁSZAT. Tartózkodjunk a vemhes, leromlott vad za
varásától. Újítsuk fel a sózókat, mert a vadnak szőrváltás és 
zöld eleségre való áttérés idején nagy szüksége van a sóra. 
Megkezdődik az erdei szalonkák esti és hajnali húzása. Pusz
títsuk a szőrmés és szárnyas kártevőket. Vadföldeinket ké
szítsük elő tavaszi vetésre. Létesítsünk csendereseket, vad- 
rejtÓket.

EGYÉB. Ahol megengedik a kitermelési munkák, ott foly
tassuk a V-fák gondos kijelölését. A tisztítási munkákat is 
teljes erővel végezzük, hogy az esetleges hátralékokat az 
idei évben teljesen megszüntessük. Fordítsunk gondot az 
erdővédelemre is.

10-14. HÉT 10 5 8. MÁRCIUS 31 NAP
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Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az OEF vezetője:

n vezetés és végrehajtás együttes felelősségéértAz 1956—57. évi mérlegbeszámolók felülvizsgálata és ösz- szesítése azt mutatja, hogy erdőgazdasági dolgozóink nagy tömege zömben eleget tett annak a feladatnak, amely elé ezen időszak alatt a népgazdaság állította. Az erdőgazdaságok eredmény javulása kereken 10 millió forint. Büszke örömmel tölthetne el az a tudat valamennyiünket, ha ezen belül minden erdőgazdaság egyformán megtette volna a magáét, és ebben a jó eredményben valamennyinek része volna. Az egyenkénti eredményeket vizsgálva azonban meg kell állapítanunk, hogy amíg 24 erdőgazdaság kereken 35 millió forintnyi eredményjavulást hozott, addig 11 erdőgazdaság közel 24 millió forintos eredményromlást szenvedett el. Kiugró ez utóbbiból a Vértesi Erdőgazdaság 9 millió és a Börzsönyi közel 4 millió forintos eredményromlással.
A tervüket túlteljesítő erdő

gazdaságok az elért nyereségből összesen több mint 9 millió 
forintnyi nyereségrészesedést élveztek. Teljesen elhibázott lett volna azonban, ha szó nélkül mentünk volna el a veszteségtérítési igénnyel jelentkező erdőgazdaságok és különösen a két kirívóan veszteséges erdőgazdaság munkája mellett. Az eredményromlás okainak kivizsgálása érdekében ezért a Pénzügyminisztérium, Nemzeti Bank és a Főigazgatóság szakértőiből szanálási bizottságokat alakítottunk és küldtünk ki a Vértesi! és Börzsönyi erdőgazdaságokhoz.A szanálási bizottságok mélyreható és alapos vizsgálatainak eredményét február 13-án tartott ülésen értékelte ki a Főigazgatóság Kollégiuma. Megállapítást nyert ez alkalommal, h°gy az elszenvedett veszteség 

részben az ellenforradalommal kapcsolatosan előfordult események, anyagi károk és személyi zűrzavar következtében állott elő. Nagy része van azonban a vezetők mulasztásainak is, és ezért a szanálási bizottságok javaslatára a vállalatok igazgatóit és főmérnökeit az okozott kár egy részének megtérítésére köteleztem.A szanálási bizottságok jelentései és a kollégiumi tárgyalás, amelynek során az érintett erdőgazdasági vezetők is igyekeztek az eredményromlás valódi okainak feltárásához hozzájárulni, azt mutatta azonban, hogy a rossz munkáért nem lehet és nem szabad egye
dül az erdőgazdasági dolgozókat felelőssé tenni. Felelősség ter
heli ebben az erdőgazdaságokat 
irányító, munkájukat ellenőrző 
főhatóságot is. Nem következhetett volna be ilyen mértékű eredményromlás akkor, ha az erdőgazdaságok reális tervfeladatokat kellő műszaki és pénzügyi ellenőrzés mellett hajthattak volna végre. Személyesen megvizsgálva ezen a téren a Főigazgatóság tervgazdasági, erdőgazdasági főosztályának, valamint a főkönyvelőségnek munkáját, megállapítottam, hogy a tervgazdasági főosztályt mulasztás nem terheli, de sorozatos hibát követett el a kellő mér

l^rdömérnöki főiskola működésének 150 éves 
évfordulójának megünneplésére készül

Idén lesz 150 éve, hogy Magyarországon megindult a felsőfokú erdé
szeti oktatás. Ugyanakkor 200 éves évfordulója is van annak, hogy a Sel
mecbányái bányászati akadémián megkezdték az erdészeti szakoktatást.

A kettős évforduló megünneplésére az eddigi tervek szerint az 1958— 
59-es tanév első napjaiban kerül sor. Szeptember 3-án ünnepélyes tanév
megnyitó vezeti be a jubileumot, utána tudományos ülésszak keretében szá
molnak be a főiskola munkájának legfontosabb államásairól az egyes 
tanszékek kiemelkedő kutatási eredményeiről. Az ünnepségek szeptember 
6-án zárulnak. A jubileum megrendezésére az Erdőmérnöki Főiskolán bi
zottság alakult dr. H ar a c s i Lajos egyetemi tanár vezetésével.

tékű műszaki ellenőrzés elmulasztásával az erdőgazdasági főosztály, és bizonyos mértékben mulasztás terheli a nem eléggé hatásos pénzügyi ellenőrzés miatt a főkönyvelőséget. Az erdőgazdasági vezető dolgozókkal szemben alkalmazott rendszabályokon túlmenően ezért az erdőgazdasági főosztály vezetőjét beosztása alól felmentettem, és megbíztam azzal, hogy főigazgatósági felügyelőkéntnyújtson közvetlen támogatást a legnagyobb eredményromlást elszenvedő Vértesi és Börzsönyi Erdőgazdaságnak abban, hogy gazdálkodását mielőbb megjavítsa. A főkönyvelőség vezetőjét pedig a mulasztásért pénzbüntetésre ítéltem.Ezek a intézkedések, a konkrét hibák kijavításán túlmenően kell, hogy figyelmeztessenek minden irányító és ellenőrző feladattal megbízott dolgozót arra, hogy a felelősség nem terheli egyedül a végrehajtást, hanem részt kell, hogy vállaljon benne az irányítás, az ellenőrzés is. A felelősség éppen itt kezdődik és csak felelősségteljes ve
zetés vonhatja felelősségre a 
végrehajtó szerveket. Ezt az elvet kell következetesen érvényesíteni, és meg vagyok róla győződve, hogy a jövőben nem fog sor kerülni hasonló szanálásra.
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Az 1956—57 gazdasági évben 
egyes erdőgazdaságoknál bekövetkezett eredmény
romlásokkal kapcsolatos felelősség megállapításaEltérően a korábbi évek gyakorlatától 1957. évtől kezdődően a veszteséges állami vállalatoknak a költségvetés nem téríti meg automatikusan a veszteséget.Ettől az évtől kezdődően az évvégi mérlegbeszámoló alapján a tervezett eredménnyel szemben mutatkozó eredményromlásokat és azok okait 
felül kell vizsgálni és a költségvetés csak a felülvizsgálat eredményétől függően folyósítja a veszteségtérítést, illetőleg fogadja el az elszámolást. Ha az előbb említett felülvizsgálat során a vállalat vezetőivel, dolgozóival szemben felvetődik a felelősség kérdése, — a vizsgálat alapján a felelősökkel szemben szankciókat lehet, 
illetve kell alkalmazni.

*Az állami erdőgazdaságok mérlegbeszámolóinak értékelése során megállapítást nyert, hogy az 1956—57. gazdasági évben 11 erdőgazdaságnál 
mintegy 24 millió forint eredmény
romlás következett be, amelynek 
több mint 50 százaléka, közel 13 mil
lió forint a börzsönyi és a vértesi 
erdőgazdaságra esett. A többi eredményromlást felmutató erdőgazdaság a következő: a középsomogyi, a 
délzalai, a balatonfelvidéki. a keszt
helyi, az északmátrai, a pilisi, a bé
kési, az északborsodi és az északkis
kunsági.A Pénzügyminisztérium állásfoglalása alapján a börzsönyi és a vértesi állami erdőgazdaság eredményromlását a Pénzügyminisztérium a Magyar Nemzeti Bank és az Országos Erdészeti Főigazgatóság szakembereiből álló és az OEF vezetői által kinevezett szanálási bizottságok vizsgál
ták felül. A szanálási bizottságok jelentéseit az OEF Kollégiuma megtár
gyalta és az eredményromlások okainak megszüntetése érdekében meg-

Hogyan teljesítjük a magyar 
erdőgazdaság első fejlesztési 

tervét ?Az E r d ő ez évi februári számában Keresztesi Béla, az OEF helyettes vezetője részletesen beszámol a fejlesztési terv teljesítésének eddigi adatairól. Megállapítja, hogy a végrehajtás három éve
bizonyította a fejlesztési, határo

zat elgondolásainak realitását és az eddigi eredményék azért igen nagyjelentőségűek, mert megteremtik az erdőgazdaság további fejlesztésének az alapját. Ugyanebben a számban találjuk többek között Kópé c z k y Ferenc beszámolóját 
nyárfagazdálkodásunk fejlesztésének jelenlegi állásáról és Gertheisz Antal figyelemre méltó hozzászólását a magyar erdőkből 
kitermelhető fatömeg kérdése körül kialakult vitához. 

felelő határozatokat hozott. Tekintve, hogy az eredményromlások bekövetkezésében mint felsőbb ellenőrző és irányító szerv az OEF felelőssége is nyilvánvaló, az OEF vezetője 
fenntartotta magának a jogot az OEF 
eredményromlásért felelős szervek 
megállapítására és kivizsgálására, és 
a felelős személyekkel szemben al
kalmazandó szankciók megtételére.A vizsgálat eredményeképp az OEF vezetője az erdőgazdaságok egy harmadánál bekövetkezett nagymérvű eredményromlásért az erdőgazdasági főosztály vezetőjének, Fila Józsefnek 
felelősségét állapította meg s ezért a főosztályvezetői teendők ellátása alól felmentette. Az OEF vezetője ezen intézkedésével egyidejűleg Fila Józsefet a börzsönyi és a vértesi állami erdőgazdaság főigazgatósági ----------------

Műszaki bizottságokAnnak érdekében, hogy a szakembereket jobban bevonják a MEDOSZ munkájába, már egy éve működik a központban a szakemberek szakosz
tálya. A szakemberek közötti szakszervezeti munka javítását a MEDOSZ elnöksége igen fontosnak tartja, hiszen nagy mértékben rajtuk múlik a mező- és erdőgazdasági munka termelékenységének fokozása, a jövedelmező gazdálkodás kialakítása. Ugyanakkor azonban, amikor a szakszervezet segítséget vár a szakemberektől a termelési kérdések megoldásában, oktatómunkában, segíteni is 
akarja a fizikai dolgozók és a szak
emberek együttműködését és képvi
selni is kívánja a szakemberek ér
dekeit. Éppen ezért a MEDOSZ elnöksége nemrégiben úgy határozott, hogy a szakszervezeti megyei bizottságok mellett alakuljanak meg a szakemberek megyei szakcsoportjai, az üzemi bizottságok mellett pedig 
a műszaki bizottságok.A műszaki bizottságok részt vesznek az üzem tervének elkészítésében, segítik a termelési feladatok megoldását, részt vesznek a szakemberek javaslatainak valóra váltásában. Javaslatokat dolgoznak ki a termelés gazdaságosabbá tételére, biztosítják a munkaverseny műszaki előfeltételeit.Jelentős feladatai lesznek a műszaki bizottságoknak munkaügyi-, bér- és szociális kérdésekben is. Részt vesznek a szakembereket érintő intézkedések, határozatok kidolgozásában, s a végrehajtásban segítik az üzemi bizottságot. Elősegítik a szakemberek ösztönző bér- és premizálási rendszerének kidolgozását, biztosítják, hogy mindenki lehetőleg a képességének megfelelő munkaterületen dolgozzék. A szakemberek munkaügyi vitáinak és egyéni sérelmeinek igazságos orvoslása érdekében őrködnek a törvények betartása 

felügy elő jeként alkalmazta, feladatául tűzve ki a két erdőgazdaság működésének, valamint a kollégiumnak az eredményromlásokkal kapcsolatban hozott határozatai végrehajtásának állandó helyszíni figyelemmel kísérését, továbbá az erdőgazdaságok gazdaságossá tétele érdekében megteendő intézkedésekre történő javaslattételeit az erdőgazdaságok tevékenységének mélyreható elemzése alapján — az igazgatók jogkörének csorbítása, illetve az egyszemélyi felelősség csökkentése nélkül.Az OEF vezetője az eredményromlásokért megállapította továbbá, a főkönyvelőség vezetőjének felelősségét is, s ezért Kocsmár Ferenc főosz
tályvezetőt 1000 forint megtérítésére 
kötelezte, amelynek végrehajtását az 1957—58. gazdasági év mérlegeinek felülvizsgálatáig felfüggesztette.Az OEF vezetője az erdőgazdasá
goknál az eredményromlásért felelős 
dolgozókat a szanálási bizottság ja
vaslatában foglalt különböző összegű 
pénzbüntetésre ítélte.

--------------

az erdőgazdaságbanfelett. Javaslatokat dolgoznak ki a nehéz fizikai munkák végzésének megkönnyítésére, a munkakörülmények javítására, a munkabiztonság növelésére. Ugyancsak javaslatot tesznek a szakemberek anyagi és erkölcsi megbecsülésére, támogatást nyújtanak szociális és kulturális kérdésekben. Elősegítik a szakemberek bevonását a szakszervezeti munkába.De jelentős feladatuk lesz a műszaki bizottságoknak a szakképzett
ség emelése és a műszaki ismeretter
jesztés terén is. Segítik és ellenőrzik a szakmai képzést és továbbképzést, részt vesznek a különböző szakkörök megalakításában, tapasztalataik átadásával előre viszik a fiatal szakemberek képzését, előmozdítják a tapasztalatcseréket, a legjobb munkamódszer minél szélesebbkörű alkalmazását. A műszaki bizottságok az üzemek szakembereiből alakulnak meg, azokban a nagyobb gazdaságokban, ahol ezt a szakemberek kívánják. A műszaki bizottság az üzemi bizottság irányításával, annak társadalmi szerveként végzi majd tevékenységét.A MEDOSZ-hoz tartozó üzemek szakembereiből alakul majd meg a 
szakemberek megyei szakcsoportja. Ez a szerv a megye egész területén a szakemberek munkájának összefogója, érdekeinek védője.A műszaki bizottságok megteremtése jó keretet biztosít a szakembereknek ahhoz, hogy minél élénkebben kapcsolódjanak be a szakszervezeti munkába, hogy hangot adjanak a szakemberek törekvéseinek és kívánságainak. Az már persze a szak
embereken múlik, hogy a műszaki 
bizottságok kereteit élettel töltsék 
meg, hogy a műszaki bizottságok va
lóban a szakemberek munkájának 
segítőivé, érdekeinek védőivé válja
nak.

4
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Országos erdészeti értekezlet
Február 20-án egész napos értekezleten vitatták meg az erdőgazdaságok és a faipar problémáit az állami erdőgazdaságok és az OEF-hez tartozó iparvállalatok igazgatói, főmérnökei, és főkönyvelői. Az értekezlet másnapján a pilisi erdőgazdaság terüle

Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes 
az elmúlt év eredményeiről és az 1958-as feladatokrólBevezetőleg Balassa elvtárs vázolta azt a helyzetet, amelyben az ellenforradalom anyagi és erkölcsi rombolásai után az erdőgazdaságoknak és a faipari vállaltoknak munkájukat újra kellett kezdeni.— Különös jelentőséggel és értékkel bír az — mondotta többek között — hogy erről az időszakról, az ellenforradalom óta eltelt egy és negyed évről megbecsülendő

pozitív eredményekről adhatok számot. Ezekben az eredményekben kétségkívül jelentős szerepet játszik az állami erdőgazdaságok és a faipari vállalatok vezetőinek munkája, de ne feledkezzünk meg arról, hogy azt a termelésre alkalmas légkört, azokat a kedvező munkafeltételeket, amelyeket önök döntő többségükben készséges odaadással használtak ki, egyrészt a baráti államok, köztük elsősorban a Szovjetunió hatalmas segítségének, másrészt pártunk Központi Vezetőségének, illetve a forradalmi munkásparaszt kormánynak köszönhetjük.A továbbiakban beszámolt arról, hogy 1957 elején mindenekelőtt a termelő munka előfeltételeit kellett megteremteni. E célból 15 erdőgazdaságnál visszahelyezték állásukba a jogtalanul eltávolított igazgatókat, főmérnököket és főkönyvelőket s ugyanakkor eltávolították a vezető állásokat jogtalanul bitorlókat. Emellett az Országos Erdészeti Főigazgatóság igyekezett jogilag is rendezni a legfontosabb problémákat. Tető alá került az erdőbirtokossági társulati erdők jogviszonyainak rendezése. Az OEF előterjesztésére a kormány határozatot hozott az erdészek jogállására, hatósági közeggé nyilvánítására vonatkozólag. Megjelent az új vadászati törvény, amely hiányosságai ellenére is jelentékeny előrehaladást biztosít vadgazdálkodásunk rendezése terén. Az ország faellátásának nagyarányú és gyorsütemű javítása érdekében ugyancsak az OEF előterjesztésére a kormány határozatot hozott Országos Nyárfa Bizottság szervezésére.
A gazdálkodás 1957. évi 

eredményei— A Főigazgatóság 1957. évi munkáját vizsgálva —• folytatta — örömmel állapíthatjuk meg, hogy mind az erdőgazdaságok, mind pedig a főigazgatósághoz tartozó iparvállalatok dolgozói derekasan kivették részüket a népgazdasági viszonylatban is 

tén bemutatták a résztvevőknek technikai nap keretében az erdőgazdasági gépesítés hazánkban alkalmazott legújabb módszereit.Az országos értekezletet dr. Balas
sa Gyula miniszterhelyettes, az OEF vezetőjének tájékoztatója vezette be.
eredményesnek mondható 1957-es év munkájából. Örömmel lehet megállapítani, hogy

a) Annak ellenére, hogy a faki
termelési tervet mintegy 150 ezer 
köbméterrel túlteljesítettük, az el
lenforradalom idején jogtalanul ki
termelt körülbelül 450 ezer köb
méternyi fatömegnek jelentős ré
szét sikerült megtakarítanunk.

ib) Az erdőgazdaságok az elmúlt 
év folyamán mintegy 20 ezer köb
méterrel több bányafát, közel 4 
millió folyóméterrel több bánya- 
széldeszkát és mintegy 90 ezer köb
méterrel több rönköt adtak a 
népgazdaságnak, mint amennyit a 
terv előírt.c) Az iparvállalatok teljes terme
lési tervüket — változatlan áron 
számítva — 10 százalékkal, rönkfel
dolgozási tervüket 8,1 százalékkal 
túlteljesítették s a tervben előírt 
470 ezer köbméterrel szemben 508 
ezer köbmétert dolgoztak fel.d) Az iparvállalatok mintegy 5500 
köbméterrel több bükk fűrészárut, 
mintegy 1,5 millió folyóméterrel 
több bányaszéldeszkát, 800 köbmé
terrel több talpfát adtak a népgaz
daságnak, mint amennyit a terv 
előírt. Hasonlóképpen jelentős túl
teljesítés mutatkozik a lemez, a bú
torlap és a fumértermelés terén is. 
A cikkenkénti tervteljesítés szem
pontjából külön ki kell emelni a 
parkettaléctermelésben mutatkozó 
2500 köbméteres túlteljesítést, ami 
az 1957. évi lakásépítési program 
megvalósítását jelentős mértékben 
előmozdította.

e) Az erdőgazdaságoknak és az 
iparvállalatoknak ez az alapvető 
cikkekben mutatkozó túlteljesítése 
az elmúlt évben mintegy 7 millió 
devizaforint tiszta megtakarítást 
eredményezett.f) Az erdőgazdaságok tavalyi vál
lalati eredménye a tervezett 23,4 
millió forint veszteségről 42,5 millió 
forint nyereségre javult, s az ered
ményjavulást elért 22 erdőgazdaság 
dolgozói összesen 9,2 millió forint 
nyereségvisszatérítésben részesül
tek. Az iparvállalatoknál a vállalati 
nyereség a tervezett 24,5 millió fo
rintról 59,2 millió forintra javult s 
ez majdnem kétszerese az 1956-os 
eredménynek.—* Az erdőgazdaságok és a vállalatok többsége tehát méltán jogos büszkeséggel tekinthet vissza az 1957-es év egész munkájára. Azonban mér

hetetlen hibát követnénk el, ha megengednénk, hogy ez a jogos büszkeség önelégültséggé váljék és ha a hiányosságokra, mulasztásokra nem mutatnánk rá különösen most, amikor népgazdaságunk nehéz helyzetéből folyó követelmények mindannyiunkat arra intenek, hogy a tavalyi eredményeket kiinduló alapnak tekintsük a további előhaladáshoz.
A hároméves terv célkitűzései 

és az 1958-as feladatokA következőkben Balassa elvtárs összefoglalta a hároméves tervidőszakra vonatkozó feladatokat. Ennek lényege, hogy a meglevő erdők észszerű kezelésével, új erdők telepítésével, a fásítások és elsősorban a nyártelepítések fokozása révén teremtsük meg a kitermelhető fatömeg állandó növelésének alapját. Az iparvállalatokkal szemben pedig különösen súlyos követelményeket támaszt a donga- és furnértermelés fokozása. Minthogy egyedül e két választékban előírt és vállalt többlet-feladat mintegy 15 millió devizaforint megtakarítást tesz lehetővé, e cikkek teljesítését állandó figyelemmel kell kísérnünk és feltétlenül meg kell követelni.Az 1958—60-ig terjedő hároméves tervidőszak célkitűzéseit mind az erdőgazdaságokban, mind az iparvállalatoknál a fegyelem megszilárdításával, a műszaki és gazdálkodás-szervezési színvonal jelentős fejlesztésével érhetjük el úgy, hogy
ugrásszerű minőségi fejlődést biztosítsunk. Véglegesen szakítanunk kell azzal a mennyiségi szemlélettel, amely például az erdőgazdaságokban a fakitermelési terv feltétlen túlteljesítését tekintette alapvető feladatnak. Munkánk homlokterébe a minőségi szemléletet kell állítanunk. Ennek egyrészt az állományok minőségi összetételének javulásában, másrészt az iparban a műszaki színvonal és a technológiai fegyelem helyreállításában, végül a gazdálkodás eredményének rohamos növekedésében kell kifejezésre jutni.
A tervfegyelem alapvető 

követelményeiAlapvető követelmény, hogy a vállalatok a tervet az előírások szerint teljesítsék. Tudomásul kell venni, hogy nem dicséretes, sőt büntetendő cselekmény, ha valamely erdőgazdaság a tervben előírt értékesítési feladatait többlettermelés révén valósítja meg. 1958-ban mindenekelőtt ezen a téren követelünk nagyobb fegyelmet. Eljárást fogunk indítani a tervfegyelem megsértése címén minden olyan erdőgazdaság igazgatója és főmérnöke ellen, ahol a jóváhagyott tervben előírt véghasználati termelésre engedélyezett fatömeget túllépik. Ezen a téren két-három százalékos megtakarításra kell törekedni.
s
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Üj telepítés alá szántanak Délso- 
mogyban. Bencs Ferenc erdészet
vezető a talajforgatás mélységét 

ellenőrzi.

Az erdőművelés terén is fokozottabb követelményeket kell érvényesítenünk, különösen a vágásfelújítási hátralékok felszámolása tekintetében. Ugyancsak fontos, hogy az erdőművelési munkák önköltségi tervének keretei között maradjunk. Közölnünk kell az elvtársakkal, hogy 1958-ban az erdőművelési munkák önköltségromlásából eredő költségtúllépéseket a Beruházási Bank felé nem lesz módunkban igazolni.
Az anyaggazdálkodási fegyelem 

követelményeiUgyancsak alapvető feladatnak kell tekintenünk az anyaggazdálkodási fegyelem megszilárdítását. Ennek legfontosabb követelménye 
a szükségletre termelés.Szigorúan meg kell követelni, hogy a vállalatok a rendelkezésre álló anyagkeretekből mind a választék, mind a méret és minőség tekintetében azt termeljék s azt oda szállítsák amire és ahol arra a népgazdaságnak szüksége van. Fel kell hívnom az erdőgazdaságok vezetőinek figyelmét arra, hogy 1958-ban semmiféle mód sem lesz arra, hogy a tervszerütlenül szállított vagy esetleg nem a szükségletnek megfelelően termelt iparifa- többletek ellentételeként csökkentsük a gazdaságok tűzifaszállítási kötelezettségét.Az ipari vállalatok részére kötelező erejű tervfeladatként kiemeljük 

a gőzölt bükk fűrészárutermelés mennyiségét s ennek a tervnek a végrehajtását feltétlenül meg kell követelnünk.Ezzel kapcsolatban Balassa elvtárs foglalkozott az erdőgazdaságok és faipari vállalatok együttműködésének kérdéseivel. Megállapította, hogy
a kooperációtavaly kiállotta a tűzpróbát. Idén azonban ezen a téren is tovább kell 

fejlődni, több megértésre, közvetlenebb, még jobb kapcsolat kialakítására van szükség. Az erdőgazdaságoknak a rönkahyag ütemes szállításával kell lehetővé tenniök, hogy az ipari üzemek be tudják tartani a technológiai előírásokat, ugyanakkor a faipari üzemektől elvárjuk, hogy feleslegesen ne nehezítsék az erdőgazdaságok helyzetét.
Balesetelhárítási 
követelményekEzen a területen mindenekelőtt fordulatot kell elérni

a balesetelhárítással kapcsolatban. A most folyó termelési idényben bekövetkezett nagyszámú baleset súlyos mulasztásokra enged következtetni. Ezért szükséges, hogy a vezető elvtársak saját érdekükben fokozottabb körültekintéssel és szigorral járjanak el mindenkivel szemben, akik az elemi rendszabályokat megsértik.Továbbiakban foglalkozott az iparvállalatok alkalmazotti létszámának alakulásával, valamint a személyzeti munka kérdéseivel.
Feladataink a beruházások 

megvalósítása terénRészletesen beszámolt a következőkben Balassa elvtárs az OEF területén rendelkezésre álló beruházási keretek felosztásának alakulásáról. Hangsúlyozta, hogy a beruházási politikának az eddigi hibáit feltétlenül ki kell küszöbölni. A beruházási tevékenységet általánosságban az ötletszerűség, a keretek szétforgácsolása, a megvalósulás hosszú időre való elhúzódása, a befejezetlen beruházások állományának folytonos növekedése jellemezte. Behatóan elemezte a beruházásokra felhasználható ösz- szegek hovafordításának módszereit, amely szerint a jövőben a beruházási tervekbe csak konkrét céllal megjelölt összegeket lehet szerepeltetni. Kiemelte, hogy beruházási tervünk egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a nagy beruházások 1958 folyamán elérjék az előírt készültségi fokot. Teljes egészében be kell fejezni a Nyugatmagyarországi Fűrészekszombathelyi üzemének rekonstrukcióját és fejlesztését. Ennek eredmé-
„A feszített tervekA beszámoló vitájában elsőnek B é k y Albert főmérnök (Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság) szólalt fel és a soproni erdőgazdaság feladataival foglalkozott. Utána G y a p a y Jenő főmérnök (pécsi erdőgazdaság) állapította meg, hogy a feszített terveket komoly erőfeszítéssel, de meg lehet valósítani. A termelési év kezdetétől eltelt négy és fél hónapban — mondotta — olyan eredményeket értek el a pécsi erdőgazdaságban, hogy vállalhatják

az 55 százalékos iparifakihozatalt. Tizenkilenc szalagfűrésszel dolgozzák fel a fagyártmánytermelésre alkalmas anyagot. Rámutatott néhány nehézségre. Többek közt arra, hogy a 

nyeképpen már ez év folyamán legalább
3 ezer köbméter forgácslemezt kell a népgazdaság rendelkezésére bocsátani. Ez év végén próbaüzemeltetésre át kell adnunk

a Mohácsi FarostlemezgyárI. lépcsőjét. Ennek révén meg kell teremteni az előfeltételét annak, hogy az üzem az 1959. év folyamán legalább 6 ezer tonna farostlemezt produkáljon. Ugyancsak ez év végéig el kell készíteni és jóvá kell hagyni a Mohácsi Farostlemezgyár II. lépcsőjének tervezését és ezzel lehetővé kell tennünk az építkezésnek 1959- ben történő megkezdését, valamint azt, hogy legkésőbb 1961. III. negyedében a termelés is megindulhasson.
1958 folyamán újabb, 

az eddiginél nagyobb feladatokat 
oldjunk megBeszámolóját összegezve dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes elvtárs végül a következőket mondotta:— Az 1957. évi eredmények — amelyekre méltán lehetünk büszkék — továbbá a népgazdaság jelenlegi rendkívül nehéz helyzete arra kötelez bennünket hogy 1958. folyamán újabb, az eddiginél nagyobb feladatokat oldjunk meg. Tisztában vagyok azzal, hogy az ismertetett elvek és célkitűzések igen magas követelményeket támasztanak. Talán vannak egyesek, akik ezeket túlzottaknak és megvalósíthatatlannak minősítik. Nekem azonban az a meggyőződésem, hogy az erdőgazdaságok és vállalatok 1957. évi eredményei biztosítékot szolgáltatnak ezek megvalósításához. Ezért arra kérem az értekezlet résztvevőit, tegyék magukévá ezeket a célkitűzéseket, legyenek szószólóivá, harcosaivá a maguk területén a tervfegyelem, az anyaggazdálkodási fegyelem s a beruházásokkal való gazdálkodás új, magasabb követelményei megvalósításának. Segítsenek a nyártelepítési program, valamint a gazdálkodás eredményességének emelésére vonatkozó feladatok megvalósításában. így együttesen feltétlenül nagy lépést tudunk előretenni az erdőgazdálkodás és a faipar fejlesztése, népgazdaságunk érdekeinek szolgálata terén.

teljesítését vállaljuk”motorfűrész teljesítmények csökkennek, aminek oka elsősorban a kiképzett motorfűrészesek elvándorlása az erdőgazdaságból. Ezen a bajon csak az erdei szakmunkások nyári foglalkoztatásának megoldása segíthet és véleménye szerint fordulatot hozhat az egykezes fűrészek alkalmazása is. Elmondotta, hogy megvizsgálták a veszteséges ágazatokat és arra törekednek, hogy ezeket a veszteségeket kiküszöböljék. Beszámolt arról, hogy 
a szakmai továbbképzés terén széleskörű munkát folytatnak, amivel ugyancsak a munkák minőségét javítják. Ezidő szerint a következő tanfolyamok vannak folyamatban, illetve előkészületben: fogatgaz
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dák oktatása, a csemetetermelési terv végrehajtásának oktatása csemete- kertkezelők és erdészeti szakelőadók számára. Tervbe vették a rakodókezelőkkel való egy-egy napos egyéni foglalkozást. A motorfűrészes tananyagot valamennyi kerületvezető erdésznek, erdészeti szakelőadónak, erdészetvezetőnek, revizornak és az erdőgazdaságnál működő valamennyi erdőmérnöknek meg kell tanulnia. Tervbe vették többek közt erdőbecslési, gyérítés jelölési és fásítási tanfolyam tartását is.A következő felszólaló D o r n e r Imre igazgató (Budapesti Fűrészek) 
kooperációs kérdésekkel foglalkozott. Idén —• mondotta — az erdőgazdaságok és a fűrész-lemez- ipari vállalatok együttműködése jól indult. Most azonban már lemaradás van a bükkszállításokban. Annak a véleményének adott kifejezést, hogy több erdőgazdasággal újra meg kellene tárgyalni a kooperációs szerződést. (Mi akadálya van en- nek ? Szerk.) Foglalkozott a cserrönk kérdésével. Javasolta, hogy a cserrönköt a bányadeszka termelési feladatok szerint osszák szét a fűrészvállalatok között. Az erdőgazdaságokban pedig ennek megfelelően kellene az anyagot hosztolni. Kosa Pál igazgató (Északmagyarországi Fűrészek) ugyancsak az együttműködés jó módszereinek alkalmazását ismertette. Schneider Jenő igazgató (Keszthely) a fűrészipari vállalatok kifogásaival kapcsolatban megállapította, hogy kölcsönösen abból kell kiindulni: csak a rendelkezésre álló anyagminőség alapján tudunk dolgozni. Avar Károly igazgató (Hárosi Falemezművek) hangsúlyozta, hogy a kooperáció javult, de az adatok azt mutatják, hogy még egyre küzde- nünk kell a túlszállításokkal. Pedig

Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes 
beszámolója az erdőgazdaságok munkájárólAz értekezlet második részében az erdőgazdaságok és a faipari vállalatok külön-külön tanácskoztak. Az erdőgazdasági megbeszélést Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes vezette be. Beszámolójának első felében az 1956—57-es gazdasági év eredményeiről, a végzett munka tanulságairól beszélt. Szükséges — mondotta többek között — hogy elvégzett munkánkat helyesen értékeljük és világosan határozzuk meg az előttünk álló feladatokat. Megállapította, hogy az elmúlt gazdasági év eredményei általában azt mutatják, hogy erdőgazdálkodásunk az 1954. évi erdőgazdaság fejlesztési határozat célkitűzéseinek megfelelően fejlődik. Egyes munkaterületeken azonban vannak hibák és mutatkozik lemaradás. Ezeket a hibákat ki kell javítanunk, a bekövetkezett lemaradásokat fel kell számolnunk.A következőkben részletesen elemezte az elvégzett munkát, az erdőgazdaságok előtt álló feladatokat és azokat a módszereket, amivel az erdőgazdasági dolgozók mozgósításával, egyakaratú összefogásával s az 

a többletszállítások komoly károkat okoznak, mert anyagzudulás idején a fűrészvállalatok kénytelenek mellőzni a technológiai előírásokat. Kifejtette, hogy fokozni kell a fűrész- és lemezipari üzemek együttműködését nem csak az erdőgazdaságokkal, hanem az ERDÉRT-tel is. Megállapította, hogy a Hárosi Falemezművek tervelőírása igen jelentős, de teljesíteni fogják s ebben ma már a szakszervezet és a pártszervezet komoly segítséget ad. Pásztor József igazgató (Erdei Termék Vállalat) bejelentette, hogy a vállalat jelentős mértékben növelni kívánja exportértékesítési tervét. Fehér Sándor igazgató (ÉRDÉRT) hangsúlyozta, hogy nem csak a terv, hanem
a szabvány is törvény, ezen nem lehet lazítani, és az erdőgazdaságoknak, de a fűrész- és lemezipari üzemeknek is szigorúan igazodni kell ehhez.A vitában elhangzottakat dr. B a- lassa Gyula miniszterhelyettes a következőkben foglalta össze:A felszólalások azt mutatták, hogy az erdőgazdaságok és a vállalatok jól látják a feladatokat és vállalják azok teljesítését. A kooperáció körül kialakult vita hasznos tanulságait értékesíteni kell. A faipari vállalatoknak azonban meg kell érteni, hogy az erdőgazdaságok sokszor rajtuk kívül álló okokból, az időjárási viszonyok, az utak használhatósága szerint nem tudják pontosan teljesíteni feladatukat. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem kell mindent elkövetni a szállítások minél egyenletesebb megoldása érdekében. Meg vagyok győződve, hogy az itt megnyilvánult együttes állásfoglalás alapján a párt és a kormányzat által ránkszabott feladatokat időben és megfelelő minőségben meg tudjuk oldani.

eddiginél céltudatosabb munkával az erdőgazdaságok, erdőgazdasági vállalatok és intézetek előtt álló sok és nehéz feladatot sikerrel meg lehet oldani.
Erdőhasználati vonatkozásban megállapította, hogy a szigorú rendelkezések ellenére 21 erdőgazdaság teljesítette túl globális fakitermelési tervét. Ezek a gazdaságok nem takarékoskodtak előfakészletükkel. A helyesen dolgozó erdőgazdaságok jó munkájának eredményeként a véghasználatok aránya országosan mégis3,5 százalékkal alacsonyabb volt a tervezettnél és 10,9 százalékkal az előző gazdasági évi aránynál. Az elő- használatok aránya pedig 2,8 százalékkal haladta meg a tervezetet és 10,2 százalékkal az előző évit. A használati módok arányának ilyen eltolódása alapján emelkedett az iparifaki- hozatal: az előző gazdasági évi 39 százalékkal szemben 39,8 százalékot értünk el. A jó munka mellett azonban ez azt is mutatja, hogy igen sok erdőgazdaságban indokolatlan biztonságra törekvésből vagy rosszul értelmezett anyagi érdekből még mindig 

alacsonyan becsülik az iparifakiho- zatalt. Ez a hiba azután a fafeldolgozó ipar és a külkereskedelem munkájában súlyos zavarokat idéz elő.Az 1957—58-as gazdasági évre az iparifakihozatal további növelése mellett célul tűztük ki, hogy az értékes szálerdőkben — tölgyesekben, bükkösökben, fenyvesekben — folyó túltermelést csökkentsük, fokozzuk a sárjerdők, rontott erdők kitermelését és az előhasználatokat. Ezeknek a célkitűzéseknek érvényesítését sokan nehéznek, egyesek kivihetetlennek tartják. A most folyó gazdasági év I. negyedévének eredményei ezeket az aggodalmakat máris megcáfolják.Bejelentette, hogy hamarosan hatályba lép
az új tüzifaszabvány.Ezzel kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy 18 cm-nél vastagabb hasítatlan tűzifát, továbbá egy vagonban 1 m-es és 1,20 m-es tűzifát keverten szállítani nem szabad. A fogadó telepek általában kifogásolni fognak minden olyan szállítmányt, amelyben az új szabványoktól eltérő anyag van és az ilyen kifogásolások anyagi következményeit a szállító erdőgazdaságoknak viselniök kell.Majd a következőket mondotta:— Ellenőrzéseink azt mutatják, hogy az 1957—58. évre kiadott fakitermelési utasítást sok helyen még ma sem tartják be. Addig nem lehet a fatakarékos termelési technológiát, a helyes hosztolást, a választékok szabványszerinti kidolgozását, a jó minősítést és a termelés fegyelmét megvalósítani, amíg az erdőgazdaságok vezetői nem biztosítják, hogy minden vágást a fatermelés sokoldalú munkájához jól értő vágásvezető erdész vezessen, az erdőgazdaságok és erdészetek dolgozói pedig hatékonyan segítsék és szigorúan ellenőrizzék az erdészet munkáját.Behatóan foglalkozott

az erdőgazdaságok és a faipari 
vállalatok együttműködésével.Ezzel kapcsolatban felhívta az erdőgazdaságok figyelmét, hogy a szerződések szerint esedékesen leszállítandó bükkrönkkel több gazdaság súlyos lemaradásban van. Minthogy tartós fagyra és hóra várni már nem lehet, ezért a legmegfelelőbb eszközök szükségszerű átcsoportosításával sürgősen kezdjék meg a bükkrönk kiközelítését. Megemlítette, hogy az erdőgazdaságok a fafelvásárlással is súlyosan le vannak maradva.Elemezte

az erdőgazdasági melléktermé
kekbegyűjtésének és értékesítésének eredményeit. Az erdőgazdaságok ezen a vonalon az elmúlt gazdasági évben 100 százalékkal emelték a termelési értéket és 0,3 millió veszteséges tervvel szemben 2 millió nyereséget produkáltak. Ezzel szemben az Erdei Melléktermék Vállalat nem a kívánt irányban és nem a lehetséges mértékben fejlődött. Nem építette ki a melléktermékek maradéktalan begyűjtése érdekében az erdőgazdaságokkal a . megfelelő kapcsolatot, sok
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tekintetben az erdőgazdaságokkal és a faipari üzemekkel párhuzamos munkát végez és így nem érvényesül az együttműködés ezen a vonalon. A Fűzkitermelő Vállalat értékben nem teljesítette ugyan a tervét, de az eredményét javította.A következőkben mezőgazdasági ágazatunk veszteséges voltának okaira mutatott rá, majd ismertette a vadgazdálkodásban beállt alapvető változást.Ezután áttért
az erdőművelési problémákra.Elsősorban kiemelte, hogy a csemetetermelés sem az önellátás, sem a költségalakulás vonatkozásában nem éri el azt a színvonalat, amit az adottságok alapján reálisan el lehet várni. Országos viszonylatban általában

hiányzik a csemete szükséglet 15 
százaléka.Ennek a hiánynak nem lett volna szabad jelentkeznie. Másfelől feleslegeink vannak. A feleslegek részben menthetők, de a feketefenyő, kőris, szil és juhar, valamint a kinincs csemetefeleslegek a meggondolatlanság következményei. Az idei év tavaszi lehetőségeit fel kell használni, hogy a csemete- és suháng-feleslege- ket értékesítsük. Fokozni kell az er- dőnkívüli fásítások terven felüli teljesítését. Ez is lehetőséget ad arra, hogy egyetlen csemete, suháng, vagy sorfa felesleget se kelljen megsemmisíteni. A luc csemete feleslegből karácsonyfatelepeket kell létesíteni.A csemetetermelés hibáit tükrözi az is, hogy a csemeteár emelése ellenére az idei gazdasági év tervében is

16 millió forint veszteséget voltunk kénytelenek jóváhagyni ebben az ágazatban. Összegezve tehát — fejezte be Keresztesi elvtárs idevágó fejtegetéseit — a csemetetermelés terén az a célkitűzésünk, hogy az előirányzott 16 millió forint veszteséget 10 millió alá szorítsuk, s a jövő évtől kezdve pedig teljesen megszüntessük.A következőkben
az erdősítési tervek teljesítésével foglalkozott és megállapította. hogy az erdőgazdaságok az 1956—57. évi erdősítési terveket nem teljesítették maradéktalanul. Ezen feltétlenül változtatni kell. Bár a fejlesztési határozat — folytatta — a rontott erdők felszámolása terén jelentős feladatokat ír elő, ma sincs helyesen tisztázva

a rontott erdőkköre. Ezért kériük, hogy minden erdőgazdaság saját területére nézve határozza meg a rontott erdők típusait.
A nevelő vágásokterén országosan teljesítjük a tervet, de egyes erdőgazdaságok a területi tervteljesítésben lemaradtak. A nevelő vágások minőségének javításában — ma már egyértelműen meg lehet állapítani —, hogy a V-fa kijelöléssel kapcsolatban kiadott rendelkezéseink alapjában véve helyesek voltak és olyan korszerű erdőművelési szemlélet kialakítását indították 

meg, aminek sokoldalú előnyös hatásait egyes jelekből máris látni lehet.
A fásításokterén az elmúlt gazdasági év a nagymértékű visszafejlődés és a bizonytalanság éve volt. A most folyó gazdasági évre azonban már 65,5 millió forint értékű fásítási tervet sikerült a gazdaságoknak összeállítani.Beszámolt arról, hogy a Gazdasági Bizottság az OEF előterjesztésére életre hívta

a Nyárfa Bizottságot.Az általunk irányított Nyárfa Bizottság feladata annak biztosítása, hogy az érdekelt minisztériumok közös erőfeszítésével minden lehetséges helyen nyárfát ültessünk. Az erdőgazdaságokban évenként általában 3 ezer hektár, más főhatóságok hatáskörébe tartozó területeken évenként 5500 hektár területet kellene nyárral fásítani.' Ennek la tervnek a ‘sikere elsősorban erdőgazdaságainkon múlik.Az önköltség alakulásával kapcsolatban foglalkozott
a segédüzemek problémáival. A segédüzemek szervezetlenségének döntő szerepe volt az elmúlt évben eredményromlással dolgozó erdőgazdaságok veszteségeinek kialakulásában.Majd részletesen vizsgálta

az erdőgazdasági munkák gépe
sítésévelkapcsolatos fejlődést. Megállapította, hogy ezen a téren szemléletben! változást kell elérni az erdőgazdaságok valamennyi dolgozójánál, és központi kérdéssé kell tenni a gépi munkák elvégzését, mert csak ezáltal biztosítható a rendelkezésre álló gépkapacitás legjobb kihasználása és minél több feladat gépesítése. Leszögezte többek között, hogy a motorfűrészekkel szemben azt a követel

Népszerű gép az Unimog, ez a több célú trak
tor, anyagmozgatásnál, erdőművelési munkák

ban, utak építésénél és karbantartásánál

ményt kell felállítani, hogy leltári darabonként legalább 1000 köbmétert termeljenek, és önköltségben a kézi fakitermelés összes költségét ne haladják meg. Ebből a követelményből nem engedhetünk, mert a gazdaságok többsége ezt eléri. Megemlítette, hogy a fogatok foglalkoztatásával sem lehetünk megelégedve. Az a hiba, hogy a fogatok közel 30 százalékban a fogatgazdaság önmaga fenntartását szolgálják. A gépek és a fogatok kihasználatlanságát, az ez- irányú szervezetlenséget mutatja, hogy az előző évekhez viszonyítva egy köbméter vastag anyagra eső szállítási költség 15 forinttal emelkedett.— Nem mehetünk el szó nélkül — emelte ki előadása befejező részében Keresztesi elvtárs — a gazdasági évben eddig bekövetkezett
tíz halálos balesetmellett. Valamennyi a fatermelésnél fordult elő. Több adminisztratív intézkedést hoztunk ezen a vonalon, de meggyőződésünk, hogy mindez nem elegendő és a baleseteket csak úgy tudjuk megakadályozni, ha; minden munkahelyen, minden munkavezető lelkiismereti kérdésnek tartja a balesetelhárítást, szigorú fegyelmezéssel elejét veszik minden könnyelműségnek, és biztosítják az óvórendszabályok maradéktalan betartását. Ellenőrzéseink során azt tapasztaljuk, hogy az adminisztratív intézkedéseket az erdőgazdaságok ugyan végrehajtják, de tíz ember életébe került az, hogy a fennakadt fát. szabálytalanul döntötték ki, vagy hogy a döntött fa hosszán belüli körzetben emberek tartózkodtak.Röviden ismertettea szakmunkásképzés szabályozására tervezett, közel jövőben megjelenő intézkedéséket. Az a terv, hogy kétéves bentlakásos is- 

ADK f/5 Panther autódaru: nagyobb fa töme
gek fel- és leterhelésénél gazdaságosan alkal

mazható.

kólában olyan szakmunkásokat képezzünk ki, akik az erdőgazdasági összes gépi munkákat el tudják látni, de értenek a csemetekerti és valamennyi erdőművelési munkához is. Még körülbelül három évig ezzel párhuzamosan traktorosokat, motorfűrészkezelőket és gépszerelőket is képezhetünk ki rövidebb oktatási idő alatt. A kétéves kiképzést egyelőre évi 200 főre tervezzük, természetesen fiatalokkal, ösztöndíjjal, gyakorlati kiképzés módszereivel. Azt tervezzük, hogy a szakmunkásoknak — a természetbeni juttatáson kívül — külön kedvezőbb béreket adunk.Előadását végül a következőkép- pen fejezte be.— A korábban megtartott tájérte
Széleskörű vita a kooperációról, a szakmunkásképzésről, 

a közhír tokos sági erdők problémáiról 
és az erdőgazdaságok tervfeladatairólA hozzászólások sorát Bíró Lajos főmérnök (egri erdőgazdaság) nyitotta meg. Elmondotta, hogy az üzemi részlettervek átvizsgálásával tárták fel a jövedelmezőség növelésének lehetőségeit. Különösen a fa- gyártmánytermeléá vonalán tűztek ki maguk elé olyan feladatokat, amelyekkel erdőgazdaságuk jövedelmét lényegesen fokozni tudják. Lovászi Gyula igazgató (balassagyarmati erdőgazdaság) felszólalása után Rakonczay Zoltán főmérnök (mátrai erdőgazdaság) felvetette azt a gondolatot az üzemtervekkel kapcsolatban, hogy a nagyobb áttekinthetőség érdekében ne községhatáronként, hanem erdészetenként készüljenek.Fekete József flomérnök (váci erdőgazdaság) a szakmunkásképzés problémáit vetette fel. Hangsúlyozta, hogy véleménye szerint az erdőgazdasági szakmunkást nem szakosítot

kezleteken már egyértelműen megállapítottuk, hogy
az 1957—58. évi üzemi részlet

tervek reálisak.Ez alkalommal a gazdálkodás számokban elő nem írt legfontosabb szempontjairól beszéltünk. Most még idejében módjuk van az erdőgazdaságok veeztőinek a kívánalmak és gazdaságaik állapota egybevetésével a sürgősen megteendő intézkedéseket kidolgozni és életbeléptetni. Ezek az intézkedések az év hátralevő részében előnyösen érvényesülhetnek. Azt kérjük az erdőgazdaságok vezetőitől és dolgozóitól, hogy az elmúlt évi erőfeszítéseiket most már konszolidáltabb körülmények között összpontosítsák az erdőgazdálkodás eredményeinek további javítására.
ton kell kiképezni, hanem általános, az erdőgazdasági munka minden fontos területére kiterjedő képzettséggel rendelkező szakmunkásokat kell nevelni. Örömmel üdvözölte a lakott helyektől távol eső területeken élő erdészek gyermekeinek nevelésére vonatkozó tervet, amelynek megvalósítása nagy segítséget fog jelenteni számukra. Végvári Jenő igazgató (esztergomi erdőgazdaság) kifejtette, hogy egyetért a szakmunkásképzésre vonatkozó tervekkel. Rámutatott azonban arra, hogy a szakmunkások nevelésével párhuzamosan meg kell oldani az új erdei szakmunkások egész évi megfelelő kereseténék biztosítását is, hogy a két év alatt kiképzett szakmunkásokat meg is tudjuk tartani az erdőgazdaságok kötelékében. A kérdés rendkívül fontos, mert gyakorlatlan, képzetlen dolgozókkal nem tudunk komoly önkölt- ségcsökentő eredményeket elérni.

K a z á n i Tivadar igazgató (Fűzkitermelő Vállalat) ismertette a vállalat első negyedévi eredményeit, és exportcélkitűzéseik teljesítése érdekében támogatást kért modern fűzhántoló gép behozatalához.Erdélyi János igazgató (bajai erdőgazdaság) többek közt a mezőgazdasági ágazat jövedelmezőségének problémáiról beszélt. Rámutatott arra, hogy ezen a téren milyen sok nehézséggel kell megküzdeni, milyen korlátozottak a lehetőségek. Majd a vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás érdekeinek összeegyeztetését emelte ki, mint fontos tennivalót. Szekeres Gyula igazgató (nagykanizsai erdőgazdaság) a közbirtokossági erdők rendezésével és termelési problémáinak megoldásával kapcsolatos nehézségekről beszélt. K á 1 d y József főmérnök (sárospataki erdőgazdaság) elsősorban a tervfeladatok teljesítésének lehetőségeit elemezte, és megállapította, hogy bár a feladatok nagyok és feszítettek, de teljesíthetők és reálisak. Majd ugyancsak a közbirtokossági erdőkkel kapcsolatos súlyos gondokról beszélt, amelyek az erdőgazdaság jelentős energiáit kötik le. A szakmunkásképzés időtartama 'tekintetében azt a véleményét fejtette ki, hogy a kétéves tanfolyamokat túlzottnak tartja, és a gyors kiképzés érdekében egyelőre háromhónapos tanfolyamokat javasol. Sürgette az üzemtervek jóváhagyásának meggyorsítását. Bejelentette, hogy a sárospataki erdőgazdaságban a fakitermelések gépesítési arányát az előző gazdasági év 30 százalékos teljesítésével szemben 45—46 százalékra kívánják emelni a most folyó gazdasági évben. Javasolja a hosztolóléc szabványosítását és az ilyen szabványlécek kötelező használatát. (Mi akadálya van, hogy ezt minden erdőgazdaság a saját hatáskörében megoldhassa? — Szerk.) Király Miklós igazgató (gödöllői erdőgazdaság) rámutatott arra, hogy
a társadalmi tulajdon védelmé

nekérdekében erélyes lépésekre van szükség. Majd Krón Kelemen főmérnök (bajai erdőgazdaság) foglalkozott a vízügyi igazgatóságok erdőterületeinek termelési viszonyaival, és rámutatott arra, hogy ezeket az erdőket is az állami erdőgazdaságoknak kellene kezelni. Feltárt néhány visszásságot a közbirtokossági erdőkel kapcsolatban. Káráll János főmérnök (győri erdőgazdaság) ugyancsak hangsúlyozta, hogy a közbirtokossági erdők területén a kiadott kormányrendelet és végrehajtási utasítás alapján komoly rendcsinálásra van szükség. Pásztor József igazgató (Erdei Termék Vállalat) rámutatott arra, hogy felvásárlási hibák az Erdei Termék Vállalat munkaterületén is észlelhetők, és ez komoly erdészeti, népgazdasági károkat jelent. Foglalkozott a gyógynövénygyűjtés egyelőre még megoldatlan problémájával. Ugyancsak szükség van az erdei gyümölcs felvásárlás rendezésére. A következő felszólaló
9
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B a k o n d i Ernő igazgató (mátrai erdőgazdaság) elmondotta, hogyan rendezték területükön a magánerdőkből és a közbirtokossági erdőkből kitermelt fa szállítási, illetve származási igazolványának kérdését. Egy napra érvényes igazolványokat adtak ki, és ez a módszer sok visszaélésnek veszi elejét. Haszák Aladár főmérnök (szombathelyi erdőgazdaság) ugyancsak felvásárlási problémákat vetett fel, majd rámutatott arra, hogy karácsonyfatelepek létesítésével milyen jelentős többletjövedelmet lehet elérni. Beszámolt arról, hogy a szombathelyi erdőgazdaság idén is folytatja
a luc csemeték exportjátAusztriába. S z e 11 h o f f e r József igazgató (veszprémi erdőgazdaság) elmondotta, hogy a közbirtokossági erdők munkájának komoly ellenőrzésével igyekeznek gátat vetni a visz- szaéléseknek. Szintén

szállítási engedélyekbevezetésében látja a megoldást. Majd szóvátett több nehézséget, amelyek a társadalmi tulajdon védelmével kapcsolatos erdőgazdasági munkát zavarják. A vita utolsó felszólalója Varga Gyula igazgató (győri erdőgazdaság) a termelőszövetkezeti erdők kapcsán megállapította, hogy a tsz-ek nagyobb erdőterületeit feltétlenül az állami erdőgazdaságok kezelésébe kellene átadni.A felvetett problémákkal kapcsolatban néhány kérdésre K o c s m á r Ferenc, az OEF főkönyvelője és A b o n y i István, az OEF munkaügyi osztályának vezetője adotti felvilágosítást.Ezután Ke reszt esi Béla főigazgatóhelyettes foglalta össze a vita tanulságait és válaszolt a felszólalásokra. Kiemelte, hogy a vitának milyen értékes része volt a társadalmi tulajdon védelmével kapcsolatban, a 

közbirtokossági és az egyéb nem állami erdők kezelésére vonatkozó gondolatok felvetése. Fontos azonban — mondotta —, hogy a helyes gazdálkodásnak az itt felvetett elveit
a magunk területén is érvénye

sítsük.Majd részletesen válaszolt minden egyes felszólalásra, és ennek során bejelentette, hogy eben az évben sor kerül a pénzügyi és szakmai revízióra minden erdőgazdaságnál, és amint tavaly megtörtént az északi erdőgazdaságoknál a fejlesztési tervek végrehajtásának ellenőrzése, ugyanúgy lefolytatják ebben az évben az alföldi és a dunántúli erdőgazdaságok ellenőrzését ebben a vonatkozásban. Hangsúlyozta, hogy univerzális felkészültségű szakmunkások képzésére van szükség, a tanfolyamok időtartama viszont még nyílt kérdés. Fontosnak tartja azt,
Mosonyi István főigazgatóhelyettes 

beszámolója a faipar 1957. évi munkájárólAz országos értekezlet második felében a faipari vállalatok külön megbeszélésén Mosonyi István főigazgatóhelyettes számolt be az Országos Erdészeti Főigazgatósághoz tartozó faipari vállalatok l£i57. évi munkájáról. Vázolta azt a helyzetet, amely az 1956 október végi ellenforradalom utáni időszakban jellemezte a faipar helyzetét. A termelési feltételeknek kisebb-nagyobb bizonytalanságát leküzdve kellett a termelés megzavart vérkeringését újra megszervezni. Ilyen módon az ipar elmúlt évi termelési tevékenységének három fő jellemzője volt: a termelés feltételeinek és a termelési tevékenységnek beindítása, megszervezése, valamint folyamatosságának biztosítása, majd a megindult termelésnek az előző évi — főleg mennyiségi értelemben vett —- szintre emelése, végül a munka minőségi színvonalának emelése. Az első szakasz

ami a szállítási igazolványok kapcsán elhangzott. Ezért az OEF
a szállítási igazolványok kérdé

sének országos rendezése érdekében be fogja kérni a külső gyakorlat megoldásait, és ezek alapján sürgősen kidolgozzák az ide vonatkozó rendelet tervezetét.Befejezésül a következőket mondotta :— A vitát bevezető előadásomban az alapvető hiányosságokat vetettem fel. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem kell komolyan értékelni azt a munkát, amit az erdőgazdaságok tavaly az ellenforradalom utáni nehéz körülmények között végeztek. A vitának végső tanulságra hogy az erdőgazdaságok a tervekkel és a célkitűzésekkel egyetértenek és ez a záloga annak, hogy az 1958-as esztendő továbbá jó eredményekkel zárul.
ban jellemző volt a főigazgatóság és az üzemek politikai munkájának konszolidációja, a vezető beosztású dolgozók ügyeinek rendezése, a bérarányosítás és párhuzamosan az országos bérügyi intézkedésekkel a műszaki és adminisztratív dolgozók bér- és prémium-rendezése, az átlag órabér rendezése, a természetbeni juttatások szabályozása. Mindezek alapján mintegy 14,5 százalékos! béremelés következett be 6,5 százalékos intenzitás csökkenés mellett.A második szakaszban az ipar dicsérendő erőfeszítésekkel értékben és mennyiségben is elérte, sőt féléves összehasonlításban jelentősen túl is haladta az előző év átlagos teljesítményének színvonalát. Ezáltal jelentősen csökkentek az elmúlt évi termeléskiesések, majd a zúdulás- szerű szállítások következtében felhalmozódott rönkkészletek.A harmadik szakasz munkáját a hiányosságok kijavítása és az éves terv teljesítése érdekében vállalt erőfeszítések jellemezték. Most már minőségi javulást is tudtak felmutatni a vállalatok, emelkedett a technológiai színvonal, és az önköltségcsökkentése terén is voltak eredmények.összefoglalóan 

A szécsényi erdé
szet területén még 
mindig meglátszik a 
régi birtokosság
rablógazdálkodása. A 
fiatal tölgyállomá
nyokat kivágták, fel
újítással nem törőd
tek, sőt az irtásokat 

agyonlegeltették.
Ezért van az erdé
szet területén 247 
hektár rontott erdő. 
A rontott erdők át
alakítása az erdészek 
fő feladata. Eddig 70 
hektáron végeztünk 
átalakítást a termő
helynek megfelelő 
fafajokkal. (Cserődi 
József erdészetve
zető)

az OEF ipara 1957. évi teljes ter
melési tervét 109,9 százalékra 

teljesítette.Ezen belül a fűrész- és lemezipar111.4 százalékra, a vegyes faipar106.5 százalékra, az Erdőkémiai Vállalat 124,5 százalékra teljesítette tervét. Ki kell még emelni, hogy az Eirdőkémia kiugró eredményén kívül jelentős a Szegedi Falemezgyár117.5 százalékos, a Furnér- és Lemezművek 115,8 százalékos, a Hárosi Falemezművek 113,7 százalékos és a Kocsigyár 111,5 százalékos eredménye.
A kiemelt cikkektermelési feladatát az ipar két-három cikk kivételével teljesítette, sőt jelentősen túlteljesítette. Kiemelkedő
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a fenyőfűrészáru és a furnérféleségek 104—106 százalékos teljesítése, továbbá a lombosfűrészáru, enyvezett lemez, bútorlap, retorta faszén és terpentin 108—113 százalékos teljesítése. Lemaradás csak a sörös-, borosdongánál és a fenyőgyantánál mutatkozott.A termelési és értékesítési tevékenység részletes elemzése alapján Mosonyi elvtárs megvilágította az egyes válalatok tevékenységét, majd megállapította, hogy a jövőben nem szabad előfordulni, hogy elmaradjunk a sörös-, borosdonga termelésben, a bükk fűrészáru gőzölésében vagy eltűrjük az indokolatlan se- lejttermelést. Mindenek előtt azonban a legdöntőbb célkitűzés, hogy a termelés, értékesítés és rentabilitás szemléletében érjünk el alapvető változást. A bármi módon és bármilyen áron termelés helyett, elsősorban a választékok bővítésére, a faimport csökkentésére és a gazdaságosság fokozására kell törekednünk.Ezután behatóan foglalkozott
a termelés gazdaságosságára vonatkozó adatokkal. A költségmutatók áttekintése után elemezte az alkalmazotti létszám alakulásának, a munkatermelékenységének, a bér- felhasznáásnak, a gépek idő- és teljesítménykihasználásának, (a gőzölök kapacitáskihasználásának, a vállat! rönkgazdálkodásnak, a kihozatal alakulásának, végül a technológiai fegyelem betartásának adatait.A vállalati rönkgazdálkodás kapcsán foglalkozott

a kooperációs problémákkal.A legnagyobb nehézséget — mondotta többek között — az erdőgazdaságok 1955—56. évi termeléséből származó úgynevezett régi rönk feldolgozásának eltolódása okozta. Ebben az irányban a vállalatok komoly erőfeszítéseket tettek, és az elmúlt év folyamán 38 000 köbméterrel, 8,1 százalékkal több rönköt dolgoztak fel a tervezettnél. Ezen belül azonban csak részben fogadható el a tölgyrönkben mutatkozó mintegy 10 000 köbméteres többletfeldolgozás, amikor a parkettaléc (többlettermelés csak mintegy 4000 köbméter feldolgozását indokolja. Másfelől súlyos kifogás alá esik a cserrönk feldolgozásában mutatkozó viszonylagos lemaradás, aminek következtében a tervezett cser-zárókészlettel szemben jelentős, mintegy 4700 köbméteres emelkedés keletkezett. Ennek az a következménye, hogy az iparágban az összes rönkkészletből a tervezett 13,7 százalékkal szemben ténylegesen 21,5 százalék a cserrönk mennyisége, amikor a tölgykészlet a tervezett 34,6 százalék helyett csak 24,8 százalék az 1958. január 1-i nyitókészletben.A kihozatalt vizsgálva a korábbi évekhez viszonyítva fokozatos javulás állapítható meg. Az országos átlagok és eredmények azonban nem adnak teljes megnyugtató képet — hibákat is takarnak —, mert a vállalatok más-más választékösszetétellel és előfeltétellel dolgoznak.

Befejezésül Mosonyi elvtárs 10 pontban összefoglalta az 1958. évi feladatokat, kiegészítve a legutóbbi igazgatói értekezlet célkitűzéseit. Ezek a feladatok a következők:
1. A termelési tervek túlteljesí

tésének ötletszerűsége helyett, el
sősorban azokban a cikkekben 
kell túlteljesítést elérni, amelyek
kel fabehozatalunk csökkenthető. 
Ezek: az enyvezett lemez, furnér, 
bútorlap, donga, gőzölt bükkfű- 
részáru.

2. A színvonalat tartó beruházá
sok lehetőleg kapacitásbővítést, 
jobb kihozatalt és a termelés gaz
daságosságának fokozását is je
lentsék. Ezért is szükséges a fur
nér enyvezett lemez, bútorlap, don
ga, láda stb. termelési volumené
nek erőteljes növelése.3. Tovább kell fejleszteni az er
dőgazdaságokkal való kooperációt. 
Ezzel kapcsolatban újból hangsú
lyozta az erdőgazdasági kiegyenlí
tő rakodók létesítésének lehetősé
gét, mint olyant, amely a rönk
szállítás egyenletességét mindkét 
fél számára kedvezőbbé teheti.

4. Meg kell javítani a vezetés, 
irányítás és ellenőrzés színvona
lát, 1958-ban csak így tudnak meg
felelni a vállalatok igazgatói a fe
szített és minden tekintetben na
gyobb követelményeknek.

5. Meg kell szilárdítani a terv
fegyelmet. A vállalatok 1958-ra elő
ször csak 20, azután 29 millió fo
rint nyereség tervezésével mélyen 
az 1957. évi eredmények alá ter
veztek. Az ilyen laza tervezést sú
lyosan el kell ítélni. Ilyen esetnek 
a jövőben ismétlődnie nem szabad.

6. A máglyázási diszpozíciókat 
maradéktalanul kell teljesíteni, 
mert a továbbfeldolgozó ipar csak 
í&y juthat száraz törzskészlethez. 
Ennek biztosítása iparunknak 
ugyanúgy feladata, mint a terme
lési terv cikkenkénti teljesítése.

7. Fegyelmi felelősség terhe alatt 
teljesíteni kell a tervben előírt gő
zölési feladatot.

8. Fel kell dolgozni az év során 
terven felül: az iparifa kihozatal 
növelése, valamint a behozott fa 
kiválogatása révén jelentkező rönk 
mennyiség minél nagyobb részét.

Vita a faipar aktuális kérdéseirőlA vitában elsőnek Sipos Zoltánná főelőadó (OEF) foglalkozott a dolgozók egyéni takarékoskodásának jelentőségével. Mazanecz József, a Hárosi Falemezművek főkönyvelője
a rönkzúdulásokanyagi kihatásairól végzett részletes számításait ismertette. Eltekintve attól, hogy a bezúdult rönkök fogadását, rakodása stb. milyen kárt okoz a vállalatoknak, sokkal jelentősebb a készletek állandó minőségi romlásából eredő veszteség. Ez egyrészt az anyagkihozatal romlásában, másrészt a rönkkészlet értékcsökkenésében jelentkezik. Számításai szerint Háro- son 1957-ben csak a rönkök minő

Helytelen pipás ültetés! A csemete 
nedvkeringési zavarokkal küzd, 
elégtelen a magassági növekedés, 
a másodlagos károsítok tömege
sen ellepik és előbb-utóbb elpusz
tul. Az elégtelen magassági növe
kedés következtében nehezen nő 
ki a vad szája alól és ezért a foko
zott vadkárok egyik kútforrása is.

9. A fűrésziparban széles körben 
be kell vezetni az eddig kikísérle
tezett korszerű pengefeszítést (hid
raulikus feszítők, korszerű ken
gyelek és betétek), továbbá alkal
mazni kell a korszerű vágásmódo
kat.

10. Maradéktalanul végre kell 
hajtani a főigazgatóság legutóbbi 
utasítását a balesetvédelem foko
zásáról.Befejezésül hangsúlyozta, hogy ezek reális célkitűzések, amelyeknek segítségével el lehet érni a termelés gazdaságosságának és minőségi színvonalának maximális fokozását, megszilárdítva a dolgozók életszínvonalát és biztosítva annak további növekedését.

ségi romlása miatt 3,5 millió forint eredményromlás következett be. További bizonyítékot szolgáltatott a leltározás is, ment a kerek 7000 köbméter rönkből mintegy 4000 köbmétert kellett egy osztállyal alacsonyabbra minősíteni, ami ugyancsak komoly veszteséget jelent.Gärtner Oszkár, a Gyufaipari Vállalat főmérnöke kifogásolta azt a szemléletet, amely csak az. egy köbméterre eső költséget nézi és ennek alapján elmarasztal egyes vállalatokat. Szerinte a termelési költségekkel együtt a velük szembenálló termelési értéket is nézni kell, mert csak hasznos lehet az, ha bizonyos 
(Folytatás a 14. oldalon)
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A kidöntött fa fennakadt egálló fán A fűrészpár nem tartotta be az előírást Majdnem baleset lett a könnyelműség vége

Lendvai Vera

A Zala megyei emberekből álló Csikós-brigád munkában és pihenőben

A Mecsekben az idén korán beköszöntött a tavasz. A tisztásokon mindenütt 
nyílik a hóvirág a tavasz első hírnöke. Glück Erzsébet és Kvell Anna a hetve
helyi erdészet üzemi konyhájának dolgozói is szép csokor hóvirágot szedtek. — 
Lent: ilyen kényelmes, tiszta munkásszállóban laknak az idegenből érkezett 

fakitermelők a hetvehelyi erdészetben.

— Kapcsolt szállítási módszerrel 
dolgozunk, öt pótkocsival, egy lánc
talpassal és egy fürgejárású vontató
val oldottuk meg egyik legsúlyosabb 
gondunkat. Egy pótkocsi állandóan 
a rakodón áll. Ha a lánctalpas felér
kezik, utánakapcsolják a megrakott 
kocsit. Az leviszi a köves útig, ahol 
már várja a vontató és az üres pót
kocsi. Cserélnek és fordulnak. Egyik 
ismét fel a rakodóra, a másik meg 
ki az abaligeti vasútállomásra. Ott

mi előírások, s ha a munkás köve
telte volna a balesetelhárító eszközö
ket, — ez esetben a lovat, vagy a 
traktort — talán ki is rakják a mun
kából.

A hó meg a tavasz, s aztán ismét 
a kegyetlen tél, rettenetes sárral, jár
hatatlan úttal sújtja a hetvehelyi 
erdészetet. A lovak, legyenek azok 
bármily jóltápláltak is, képtelenek 
lehozni a fát a rakodóig. De a kiter
melt fának mégis csak le kell jutnia 
az állomásra. Hogyan? Gábor Antal 
ad erre választ:

— De mit gondolnak, miért? — 
kapcsolódik a szóba ezúttal komo
lyan a mindig huncutkodó Ferincz 
Gábor bácsi. — Mert ha már az em
ber elszakad az otthonától és csak 
ritkán jut haza, akkor legalább érez
ze, hogy törődnek vele.

S a favágók hívnak bennünket, te
kintsük meg szállásukat, amely tisz
ta, meleg és gondozott. A kosztra nem 
lehet kifogás. Elegendő, s a kalória
tartalma is megfelel a nehéz műm 
kájuknak. S ami különösképpen jól
esik nekik, az a figyelmesség, amely 
a vezetők részéről megnyilvánul: sza
kadt ruhájukat megvarratják, ingei
ket megfoltozzák, kimossák, gomb
jaikat felvarrják.

De hirtelen félbeszakad a beszélge
tés, Két ember, aki nem jött oda a 
vitázgató csoporthoz, rosszul vágja a 
fát, veszélyben van. Az egyik tölgy 
vádolt a másikra — vágás közben — 
s ahelyett, hogy az emberek lóval, 
vagy Zetorral lehúzatnák, ahogy azt 
a munkavédelmi szabályzatok is elő
ívják, hozzáfogtak az alsó fa kivágá
sához is. Baleset nem történt. Hogy 
miért? Vagy a gyakorlat, vagy tár
aik figyelmeztetésének hatására ide
jében elszaladtak. De ilyemivel nem 
szabad játszani! Nagy a kockázat: 
Munkaképességről, vagy rokkantság
ul van szó, esetleg életről és halál
ból. S a balesetelhárító intézkedések 
ePPen azért vannak, hogy az azokban 
előírtakat betartsák — az emberek ja
vára. Furcsa, hogy a favágókat nem 
figyelmezteti az a völgy, amely mel
lett naponta kétszer is elhaladnak, s 
^melyet több évtizede már az egy
évi favágóról, „Ligeti Bandi halálá
ról” neveztek el. Ligeti Bandi annak- 
^ején ugyanilyen rosszul vágott, rá- 
a°lt fa áldozata lett, s a családját 
nein volt, aki felnevelje. De akkortájt 
meg nem voltak szigorú munkavédel-

ismét csak leakasztják a pótkocsit: 
és felkapcsolják az üreset, és — hát-: 
ra arc. Nincs felesleges álldogálás,'- 
nincs kihasználatlan idő. így tudtunk- 
megtakarítást is elérni: munkabérben: 
10 százalékot, gépi energia felhaszná-- 
lásban 25 százalékot.
— És milyen az ipari és tűzifa ki-\ 

termelés aránya?
— Nem kell szégyenkeznünk miat-' 

ta, bár kétségtelenül javítanivaló is 
van — hangzik a válasz. — Az ipari: 
fa aránya 56 százalék, a tűzifáé 44.

Talán ez is és az egyéb megtakarí--. 
tások is hozzájárultak, hogy az érdé-, 
szét nyereséges lett.

— Feltétlenül. Ennek a munkaszer-: 
vezésnek és egyéb megtakarításaink-, 
nak is köszönhetjük, hogy nyereség
részesedést oszthattunk. Az erdészet: 
258 000 forint nyereséggel zárt. Ebből: 
82 000 forintot kiosztottunk.

Sokat és becsületesen dolgoztak: 
egész éven át. Megérdemelték ...

A Mecseket az idén ugyancsak pró
bára tette a szeszélyes időjárás. Ja
nuár közepén hatalmas hó. Február
ban tavasz pompázott már, a hóvi- | 
rágtál lépni se lehetett az erdőben. [ 
Azt hittük — különösen ott lenn Ba- _ 
ranyában —, hogy most már vissza-p 
vonhatatlanul itt a friss tavasz. De az 
idő — és éppen ezen a tájon — ala
posan rácáfolt a korán örvendőkre. 
Még végére sem értünk az egyébként 
is rövid februárnak, amikor hatal
mas hóvihar tombolt a hegyeken ke
resztül. Oh, szegény kis hóvirágok, 
kankalinok, kékszínű csillagocskák...

Ám az emberek szendvedték meg 
a legjobban ezt a sok változást a Me
csek vidékén. A mecseki erdőgazda
ság hetvehelyi erdészetében megállt 
a hó. A gépek — amelyek eddig oly 
sok segítséget adtak — a nagy hóban 
mitsem értek. Ügy döntöttek tehát fl 
gazdaság vezetői, hogy másik erdé
szetbe viszik, s majd néhány nap 
múlva visszakapja a Csikósbrigád a 
farkastetői rakodóra. Addig is kézzel 
vágják — gyalufogas fűrésszel a ha
talmas szálfákat.

Csikósék régi, sok nehéz próbát ki' j 
állt brigád. Őket nem rettenti vissza i 
a munka nehezebb fajtája sem. Maga x 
Csikós István, a brigádvezető négy' ' 
négy és fél köbméter fát is kitermel 
naponta.

— Látják — mutatja a szépen ki
világosodó rakodón Gábor Antal az 
erdészet vezetője — kiváló emberek
ből áll ez a brigád. Nagyszerűen dol
goznak. őket nem kell figyelmeztet
ni, hogy alacsony tuskót hagyjanak. 
Begyakorolt, régi munkások. Évek óta 
dolgoznak nálunk. Kezük nyomán 
kivilágosodik a hegyoldal és sarjad ( 
az újulat. Zala megyeiek — teszi még * 
hozzá magyarázólag.

— Elzavarni sem lehetne bennün
ket — mondja nevetve egyikük.
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(Folytatás a 11. oldalról) többletráfordítással sokkal nagyobb értéket' termelnek. Nagy meglepetést keltett az a kijelentése, hogy tapasztalata szerint a cserrönk feldolgozása gazdaságosabb, mint a tölgyé, és ezért nem a „kevésbé hasznosság“ az oka a lemaradásnak. Végül kérte, hogy az OEF gondosan állapítsa meg az alkalmazotti létszám normákat, mert szerinte ma már nincs kapun belüli munkanélküliség, és egy indokolatlan megszorítás az ügyek elintézését akadályozná.P e r b i r ó Ádám főkönyvelő (Délmagyarországi Fűrészek) hangsúlyozottan foglalkozott a társadalmi tulajdon védelmével. Ismertette azokat az eredményeket, amelyeket a Délmagyarországi Fűrészek régebben azzal értek el, hogy megszervezték a társadalmi tulajdon, eszközfelhasználás stb. belső ellenőrzését. Ezzel az OEF-nek foglalkoznia kellene. Felszólalása további részében példával illusztrálta az erdőgazdaságok nem megfelelő szállításait és az ebből eredő többletmunkákat. Csupán a januárban beérkezett 300 vagonból 50 vagont kellett kifogásolni mennyiségi és minőségi hiányosságók miatt. Véleménye szerint az ezekből eredő károkat a szállító erdőgazdaságokra kellene áthárítani. D o r n e r Imre igazgató (Budapesti Fűrészek) úgy látja, hogy a gőzölési tervet azok a vállalatok teljesítették, amelyek az erdőben élnek. A Budapesti Fűrészek nem kapnak bükköt, és ezért maradnak le. Követelte, hogy az erdőgazdaságok tartsák be a szabványokat. Például a Vértesi Erdőgazdaság most szállított hároméves fát, mint dongarönköt. A vállalat lemaradását a cser- rönk feldolgozásában azzal indokolja, hogy a népgazdaságot kisebb kár éri, ha a fenyőt és a fülledé- keny bükköt dolgozzák fel és a csert meghagyják.V á c z i Lászlóné, a Gyufaipari Vállalat főkönyvelője elöljáróban kifogásolta, hogy az „ipar parancsnoki gárdájában“ kevés a nő. A vállalat ügyeivel foglalkozva ismertette azokat a rendkívüli nehézségeket (értékesítés, raktározás stb.), amelyek a vállalatvezetőséget nyomják. Miután saját erőből nem tudják megoldani, kérték a főigazgatóság sürgős segítségét.S a j b á n Pál, a Ládaipari Vállalat főmérnöke kifogásolta, hogy csökkentették a vállalat tervét, holott a ládákra szükség van. Nem tud azzal sem egyetérteni, hogy az országban számtalan szerv és vállalat foglalkozik még ládagyártással. Nem megfelelő a ládák elosztása sem. Például a Mogürt budapesti raktárában ezer köbméter láda van, bár nincs rá semmi szüksége. Nem kielégítő az anyagellátás sem. A vállalat sok vastag anyagot kap és így a hasítok három műszakban sem tudnak annyit feldolgozni, hogy a szükségletet ellássák. A főmérnök külön kiemelte
az új huzalos láda bevezetésének jelentőségét. Ennek alkalmazása 30—60 százalékos anyag

megtakarítást jelent. Mégsem jutnak előre, mert a Csomagolástechnikai Intézet á mintapéldányon ül, és nem dönt a felhasználhatóságról.Kosa Pál igazgató (Északmagyarországi Fűrészek) a múlt évi munkával foglalkozva elmondotta, hogy nemcsak a cser, de a tölgy feldolgozásával is lemaradtak, viszont bükkben jelentősen túlteljesítették a tervet. Az adminisztratív dolgozói létszámmal kapcsolatban rámutatott arra, hogy a faipar anyagigényes iparág (az önköltség kb. 70 százaléka anyagköltség), és ezért fontos minden anyag pontos számbavétele, ehhez viszont munkaerő kell. A vállalat munkáslétszámának felfutását a törzskészlet felduzzadása (8—8,5 ezer köbméter) okozta, ami sok felesleges munkát és költséget jelent. Miután a vállalatnak e törzskészlet fele is elegendő, ez évben csökkenteni fogják. Mindezekből azt a következtetést vonta le, hogy az ipar legfontosab feladata lenne
a rönkterek gépesítése.N ag y Sándor főelőadó foglalkozott a szakszervezet vállalati ellenőrző és társadalmi tulajdonvédelmi szerepével.Hangyái Tibor, a Nyugatma- gyarországi Fűrészek igazgatója először

a tételes rönkátvétel tapasztalatairól számolt be: Franciavágásra küldött a szombathelyi erdőgazdaság 13 vagon és a sárvári 16 vagon rönköt, Az előbbiben 21,6, az utóbbiban 26,6 köbméter hiány volt. Hibáztatta a szakmai szállítási szerződést is, mert megenged 2 százalékos hiányt. Ez százezer köbméternél már kétezer köbméter, ami az átvevőnél jelentkezik. Szükségesnek tartja, hogy a kooperációs viták eldöntésénél mindkét fél tartsa be a jogszabályokat. Ennek biztosítása érdekében ezeket szankcióikkal kell kiegészíteni. A továbbiakban elmondotta, hogy ez évben két üzemben kísérleteket folytatnak arra, hogy
a Feldman—Sapiró vágáselmélet hogyan alkalmazható a diszpozíciók teljesítése {szempontjából. Véleményük szerint ugyanis nem igaz az, hogy nem alkalmazható. Végül foglalkozott azokal a gondokkal, amelyeket a vállalat számára

az értékesíthetetlen fűrészpor okoz, és javasolta a brikettezést. Bejelentette, hogy 400 köbméter gőzölési kapacitást ajánl fel és kérte, hogy az OEF erre tervszámot állapítson meg.Avar Károly, a Hárosi Falemezművek igazgatója felszólalása elején foglalkozott a vállalat múlt évi munkájával, majd
a fűrészkeretek elavultságával. Kizárólag ennek tudható be a sok törés-szakadás. A gépeik, utak rossz állapota nemcsak a munkát akadályozza, hanem balesetveszélyeket rejtenek magukban. Véleménye szerint a balesetelhárításra fordítandó eszközöket jobban kellene elosztani.D orosz Lajos igazgató (Fumér- és Lemezművek) a vállalat és a Fa

ipari Kutató Intézet jó kapcsolatáról és ennek jelentőségéről beszélt. Miután a külföldtől technikai és technológiai téren egyaránt le vagyunk maradva (pl. lemezragaszás műgyantával), szükséges
a kutatóintézet és az üzemek 

együttműködése.Ezt a felső szervek is segítsék elő. Kívánatosnak tartotta, hogy a technikai fejlesztés érdekében az elavult kazánok és gépek kicserélését legalább távlati tervbe vegyék fel.Fehér Sándor, az ÉRDÉRT Vállalat igazgatója foglalkozott a vállalatok panaszaival. Külön hangsúlyozta a szelvény áru azonnali mág- lyázásának jelentőségét a minőség szempontjából. B e n y ó Pál osztályvezetőhelyettes válaszolt egyes felvetett kérdésekre, majd Róka Pál az EFEDOSZ nevében üdvözölte az értekezletet. Az ipar múlt évi eredményeivel kapcsolatban rámutatott arra, hogy az alapanyagipar gazdaságossága nem csak a saját mutatóiban kell, hogy tükröződjék, hanem a feldolgozó iparéban is. Ez pedig csak akkor következik be, ha az átadott termékek minősége kifogástalan.Wéber József, a Nyugatmagyarországi Fűrészek főmérnöke felszólalásában kérte, hogy az erdőgazdaságok kapjanak olyan utasítást, hogy a cserrönköt 1,20-as méretben, vagy ennek egész számú többszörösében termeljék ki. V i n c z e Béla, az OEF főelőadója foglalkozott a vállalatok anyagellátásával kapcsolatos kérdésekkel. Végül Kántor János fő- osiztályvezetőhelyettes válaszolt a tervfőosztályt érintő felvetett kérdésekre.Mosonyi István elvtárs összefoglalója után a termékeny vitát Stróbl Kálmán főosztályvezető zárta le. Zárszavában rámutatott arra, hogy a gazdaságosságra való törekvést legyen állandó feladat, egyúttal azonban minden vezető vigyázzon, hogy látszateredmények kedvéért ne áldozza fel a mostani technológiai fegyelmet.
Pály ázafi felhívás

Az Erdészeti Tudományos Intézet 
igazgatója pályázatot hirdet a sárvári 
Nyárfakutató Kísérleti Állomáson 
egy tudományos munkatársi vagy se
gédmunkatársi állásra. A Sárváron 
dolgozó tud. munkatárs, ill. segéd
munkatárs feladata a nyárfélék leg
eredményesebb termelési módjainak 
kutatása. Az állásra oki. erdőmérnö
kök pályázhatnak. A pályázóknak 
legalább 3 éves szakmai gyakorlatot 
kell igazolniok.

A pályázatokat az Erdészeti Tudo
mányos Intézet igazgatójához (Buda
pest, II., Franki Leó u. 44. sz.) kell 
1958. március 31-ig eljuttatni.

Részletes felvilágosítást az ÉRTI 
igazgatója ad.
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A kunszentmártoni járásban 
közüggyé vált a fásításÓrák hosszat fut a vonat a lapos kunsági tájon, amíg egy-egy olyan fát vagy facsoportot látunk, amelynek lombjai között már érdemes lenne fészket rakni a madárnak. Néhol, főleg legelők mellett, már feltűnik egy-egy frissen telepített erdősáv, de a táj arculatának ko- párságán még alig változtat valamit a néhány fiatal, karcsú fácska. A statisztika is azt bizonyítja, hogy a múltban Szolnok megyével bántak a legmostohábban, amikor erdősítésről, fásításról volt szó: erdősültsége mindössze 2,5 százalék. Szomorú ez az adat, viszont az vigasztaló, hogy már nem hosszú ideig állja meg a helyét. Kunszentmártonban és környékén járva arról győződhetünk meg, hogy a fásítás valósággal köz

üggyé vált.Először csak futólag, különböző mezőgazdasági kérdések mellett érdeklődtünk Barna Lászlótól, Kun- szentmárton mezőgazdasági felügyelőjétől a fásítás iránt. Meglepődtünk, amikor a kérdésre nem csak szakszerű, de lelkes választ kaptunk:— Nagyon örülök, hogy elnöke lehettem a nem rég megalakult községi fásítási bizottságnak. Már az eddigiekből is úgy látom, hogy munkánk eredményes lesz, mert a községi tanácson, valarpint a Szolnok megyei erdőgazdaságon, illetve az erdészeten kívül mind több vállalat, iskola ad társadalmi segítséget, hogy 
végre tervszerű, alapos fásítással 
szüntethessük meg a község és kör
nyékének kopárságát. A fásítási bizottság legutóbbi ülésén határozatot hozott a belső fásításokra. Ebből érdemesnek tartom kiemelni a következő néhány pontot: a belterületen, az utcákon nem pótoljuk, hanem egyöntetűvé tesszük a fásítást. A Vörös Hadsereg útját például végig 
hegyijuharral, a Munkácsy utcát pedig ezüstjuharral ültetjük be. A Zrínyi téren mintegy hatszáz-hét- száz négyszögölet fásítunk, a suhán- gok kiültetését és gondozását a 
gimnázium tanulói vállalták. Még az idén tavasszal sor kerül a sporttelep fásítására, itt a sportoló fiatalság végez majd társadalmi munkát. A Vásártér fásításánál, amelyet szintén valószínűleg megkezdünk tavasszal, mintegy ezer fát ültetünk el hármas kötésben. A nagyobb tömegű fásítások talaját kellőképpen 
előkészítjük, és megállapodtunk a helybeli gépállomással, hogy a Vásártéren 25—30 cm-es mélyítő szántást végez. A mezőtúri gépállomás pedig gödörásó gépet bocsát a rendelkezésünkre.De nemcsak Kunszentmártonban, hanem a környékbeli kicsiny községekben is szép számmal találkozhatunk hasonló lelkes emberekkel. Nagyréven például Száméi János igazgató tanító nem alaptalanul kapott többízben elismerő oklevelet a fásítás érdekében végzett odaadó 

munkájáért. Az év folyamán 3000 akác-sorfa kiültetését vállalta iskolája növendékeivel együtt. Öcsödön tavaly ősszel 765 suhángot ültettek ki az általános iskola tanulói, az idén tavasszal pedig még többet kértek. Szükség is lesz, mégpedig mind nagyobb mértékben a társadalmi segítségre, mert a Szolnok megyei erdőgazdaság kunszentmártoni erdőkerületének terveiben lapozgatva igen jelentős számokkal találkozunk. Itt — mintegy 15 községben és határában — 1 290 000 forintot fordítanak az idén fásításra. Tavasszal 520 000, ősszel pedig 770 000 forint értékben fásítanak. Az őszi 770 000 forintos fásítási keretből a kunszentmártoni járás minden egyes községe 8000 darab fát; ültethetne ki. Egyébként az évi fásítási terv keretében a külterületeken 229 hektárnyi területet, a községi tanácsok a belterületeken összesen 85, a legeltetési bizottságok pedig 10 hektárnyi területet fásítanak a járásban. Mind jobban bekapcsolódnak az erdősí
Fenyőiskolázás sorfelezésselAz egyéves kort elérő fenyőcsemeték sora mellett mintegy 4—5 cm-es távolságban a szélső csemetéktől a gyökérhossznak megfelelő mélységű árkot ásunk oly módon, hogy a sorfelőli oldal függőleges legyen, az

árok ellenkező oldala pedig rézsútos. A rézsútos oldal kiindulását a sortávolság felénél valamivel messzebb kezdjük, olyan formán, hogy az árok felső szélessége körülbelül 15 centi legyen. így egy egyenlőtlenszárú háromszöget kapunk, ennek a csúcsa lent van (1. ábra). A csemetesor megfelezése úgy történik, hogy két munkás az ásójával egyszerre kettémetszi a sort és a félsor csemetét földdel együtt rádönti a már előzőleg gödörbe helyezett 35—40 cm hosszú és 20 cm széles deszkára, amit egy csemetekerti munkás szorít oda a gödör függőleges oldalához és a döntésnek engedve a deszkát a megfelezett csemetesorral együtt a gödör rézsútos oldalára fekteti (2. 

tésbe a termelőszövetkezetek, ter
melőszövetkezeti csoportok. A kunszentmártoni Zalka Máté termelőszövetkezet a Körösök árterületén levő földjein 14 hektárnyi területen telepít nyárat amerikai kőrissel alá
telepítve.Igen fontos ezene. vidéken a megfelelő fajták kiválasztása, mert az 
eddigi telepítések kudarcának főleg 
az volt az oka, hogy nem számoltak 
az éghajlati, a talaj- és táj adottsá
gokkal. A Körösök árterületén leginkább a nedvességet jól tűrő nyá
rat, esetleg tiszaháti nyárat, a kötött talajú részeken kanadai és óriás 
nyárat telepítenek, mert ezek a gyorsannövő fajták a legjelentősebbek az ipar szempontjából is. Ahol a viszonyok nem kedveznek a gyorsannövő fafajoknak, oda tölgyet, a szíkesebb részeken pedig platánt, a belterületeken inkább dekoratív jellegű fákat, mint hársat, fürtösjuhart, 
celtiszt, japán akácot telepítenek.Az erdészet a fásítási bizottságokkal fokozott védelemben kívánja részesíteni az ültetéseket a garázdálkodások, pusztítások ellen. Az új ültetések őrzésébe bevonják a KISZ- tagokat, a felsőbb iskolák növendékeit is. Bi — 
ábra). A csemetét kiemelés után kézi targoncán, kézben vagy egyéb módon szállítjuk az iskolázási helyre.Az iskolázási területen ugyanolyan árkot ásunk, mint a kiemelés helyén, az tárok rézsútos oldalára helyezve a deszkalapot, a megfelezett csemetesort két ásószélességnyi hosszú darabjával együtt lecsúsztatjuk az árok fenekéig, majd hirtelen nekitámasztjuk a csemetesort az árok függőleges oldalához. Ezután a deszkát kihúzzuk, az árkot földdel betemetjük, és az átültetett csemetéket meglocsoljuk..A sorfelezéses iskolázás érdekében 
érdemes a fenyőmagvakat a vetőba
rázda széleire szórni, hogy a barázda 
közepén egy üres csík maradjon.

A fenyőiskolázás sorfelezéssel a 
kecskeméti erdőgazdaságban bevált: az iskolázott fenyőcsemete alacsonyabb 'törzsű, szétálló, bojtos gyökérzet ű.
Várkonyi László András Ferenc főmérnök csemetekertkezelő
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Gépesítési és feltárási bemutatóAz országos értekezlet résztvevői február 21-én a pilisi erdőgazdaság területén helyszínen tanulmányozták a gépesítés és feltárás legújabb eredményeit. Végigjárták a pilismaróti- dobogókői feltáró-úthoz csatlakozó, gyűjtőutat, amelynek építését 1957 júliusának végén kezdték meg és az első 6,5 km-es szakasz 1958 január 1-re már befejezettnek volt tekinthető. Az építés során 100 Bulldozer munkanapot vettek igénybe és mint^ egy 2000 karos munkanapot. A munkában 13 ezer köbméter földet mozgattak meg. Az építési költség aránytalan kedvezőbb alakulása a feltáró- úttal szemben a kifogástalan munkaszervezésnek, bevált technológiának és a kiválóan teljesítő D—157-es tolólemezes szovjet gyártmányú gépnek köszönhető.A bemutatón a résztvevők meg- szemlélhetitéik a faanyag kitermeléséi motorfűrészekkel, s a közelítés egyidejű megoldását a biztonsági sáv megtartásával. A közelítés lovakkal történt. A vágástéri feltáróút mellé kiközelített faanyagot kedvező útviszonyok esetén gépjárművel lehet folyamatosan tovább szállítani.Különösen élénk érdeklődést keltett a közelítési munkák gépi megoldása lánctalpas vontatóval, úgymint DT—413-al és az Ausztriából importált Sauer-Motormulival. A meredek lejtőjű hegyoldalak anyagát közvetlenül az útra, illetve kiképzett gyűjtőhelyekre közelítette
a Küpfer-félo rövidpályás kötél

darua hozzátartozó motoros csőrlővel.

Napi teljesítménye 20—30 köbméter, maximlis teherbírása 1,5 tonna, egyszeri telepítéssel 300 méteres távolságból szállítja ki az anyagot és a tartókötélhez 20—35 m távolságból a kihúzott vonóhorog maga közelíti be az anyagot. Ezenfelül munkában látták a bemutató résztvevői
az Unimog többcélú erdei traktort és az A—021 kétdóbos rákodó csörlőt. Ez a csörlő kisebb távolságra — 60—80 méter — különösen alkalmas az útpászta anyagának összeszedésére, de közelítő nyomokhoz való vonszoláshoz is. Napi teljesítménye vonszolásinál 20— 25 köbméter.Bemutatták a tanulmányúton a darus rakodást

ÁDK—1/5 Panther autódarut munkában. Ennek legnagyobb emelőképessége 500 kg. Az autódaru ter- melékehy és gyorsan dolgozik, de természetesen begyakorolt darukezelőt igényel. A költséges gép gazdaságos kihasználását azonban csak az biztosítja, ha megfelelően nagy rakodón, leginkább vasúti rakodón kellő mennyiségű faanyag áll a ren- delkezésére. Teljesítménye megfelelő begyakorlottság és a gépi rakodás- haz készletezett anyag esetén évi 30 ezer köbméterig fokozható.A bemutató résztvevői számára a tanulmányút kezdetén Palócz József elvtárs, az OEF műszaki fejlesztési osztályának vezetője tartott előadást, amelyben a gépesítés elvi szempontjait foglalta össze; a bemutató végső állomásán pedig, a fűrész- tisztási kiegyenlítő rakodón a résztvevők megvitatták a látottakat.
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Technikus értekezlet

❖

Érdekes kezdeményezést tett a balassagyarmati erdőgazdaság, amikor első ízben értekez
letre hívtct össze a gazdaság er
désztechnikusait. Erdésztechnikusok, öreg erdészek, erdőgazdasági vezetők mondták el itt kölcsönösen a véleményüket.

Az erdésztechnikusok kifogá
solták, hogy az ellenőrzés állandóan csak a hibákat veszi észre, és szűkölködik az elismerő szavakkal. Viszont helyeselték a technikusok azt az eljárást, hogy a fiatal technikusokat egy-egy nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező erdész mellé osztották be. Ez a módszer igen eredményesnek bizonyult a legtöbb esetben. De az is előfordult, hogy az öregebb erdész, akinek gyakorlati tudása nagy, de elméleti tudása néhol hiányos, ellentétbe került a nagyobb el

méleti, de kisebb gyakorlati tudással rendelkező technikusokkal. Ez oktalan féltékenységre adott alkalmat, aminek az lett a következménye, hogy a technikusok nem kapták meg azt a gyakorlati támogatást, ami elégséges lenne ahhoz, hogy a technikusok önálló kerületvezetői teendőiket kisebb zökkenőktől eltekintve elláthassák.
A vezetők viszont a munka

fegyelemre, a munkásokkal való 
helyes bánásmódra, az alkohol
fogyasztás kiküszöbölésére hívták fel a technikusok figyelmét. Azonkívül a felújító vágásról kaptak gyakorlati tapasztalatokon nyugvó elméleti oktatást.Elhatározták, hogy a techni
kusi értekezletet negyedéven
ként megismétlik.

Gerhát Bélaerdésztechnikus, Zagyvapálfalva.

o

A kecskeméti erdőgazdaság a budapesti 
erdővédelmi állomás javaslatára és köz
reműködésével szervezte meg a cserebo
gárpajor károsítása elleni védekezést. Az 
erdősítést több mint száz hektár terüle
ten Agritox gödörporzással végezték. A 
nyárjasi erdészetben és a harkakötönyi 
erdészetben készült képek világosan mu
tatják a gödörporzás módszerét, amint 
azt egyrészt háti porozógéppel, másrészt 
a Barthos Tibor-féle pálcás adagolóval 

oldották meg.
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rVÉDEKEZÉS g
Dr. GYÖRFI JÁNOS, a biológiai tudományok doktoraAz erdő- és mezőgazdaságra mindjobban ránehezedő cserebogárkárosítás népgazdaságunk egyik legnagyobb csapása. Az ellene való védekezési módokat sikeresen csak úgy tudjuk kidolgozni, a kárt mérsékelni, vagy megszüntetni, ha pontosan ismerjük a károsító biológiáját, ha megtaláljuk annak Achilles sarkát.Ha cserebogárkárosításról beszélünk, általánosságban a májusi cserebogárra (Melolontha melolontha L.) és az erdei cserebogárra (Melolontha hippocastani F.) gondolunk.Sajnos, az eddigi hazai cserebogár felvételek nem tesznek különbséget a májusi és az erdei cserebogár között, pedig a két cserebogár fejlődése között eltérés 

van. Véleményem szerint az inkább homokos terüle
ten élő erdei cserebogár fejlődése négy év, míg a má
jusi cserebogáré hazánkban majdnem kizárólag há
rom év. Eddigi megfigyeléseim szerint azt mondhatom, hogy Gödöllő környékén és a somogyi homokon az erdei cserebogár mintegy 30%-a a májusi cserebogárnak. Ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken a pajor
károkkal állandóan számolni kell, mert a hároméves fejlődésű bogarak rajzási évében a negyedik éves erdei cserebogár pajorok okozzák a legnagyobb kárt, viszont az utóbbi faj rajzásának esztendejében a májusi cserebogár második éves pajorja már igen érzékeny károkat okoz az erdősítésekben és csemetekertekben.Mint ismeretes, a meleg, száraz időjárás a pajorok fejlődését igen meggyorsítja. Az irodalom szerint az első éves pajor kárt nem tesz. Ezzel szemben tapasztalatom az, hogy ha az ősz meleg és hosszú, az első éves 
pajor már kikelési évében sok kárt okozhat a fiatal csemeték vékonyabb (nemcsak a hajszálgyökerek) gyökereinek megrágásával. De meg kell jegyezni azt is, hogy a meleg a harmadik éves pajor károsítását megrövidíti, mert korábban bábul. 1952. jún. 8-án már több cserebogárbábot, illetve cserebogárpajort találtam a szőcsényi erdészet területén, holott a rendes bábulási idő augusztus közepe körül van. Tehát a károsítás ideje egy hónappal megrövidült.Érdekes a cserebogárpajornak az erősen kavicsos, köves talajon való viselkedése. Azt figyeltem meg, hogy az ilyen helyeken a pajor még tél idején is magasan tartózkodik, Kemenesalján, Diszelharasztban szerzett tapsztalataim szerint 30 cm-nél mélyebbre nem tudott a pajor lehúzódni s ebben a mélységben megdermedve várja be a tavaszt. Tehát nem áll az a régi 
felfogás, hogy a fagy a pajort elpusztítja.

A pajor árnyéktűrésére vonatkozólag megemlítem az alábbi két esetet. A volt ladi erdőgazdaság (Somogy megye) homokszentgyörgyi erdészetének a csikóskúti erdőrészében, amely több éven át parlagon hevert, bokrokkal és sasharaszttal sűrűn benőtt bucka tetején 1952. április 11-én a következő mennyiségű pajort találtam:
9— 25 cm mélységben 17 db 1 éves pajort

25— 50 cm mélységben 35 db 1 éves pajort, 2 db 2 éves pajort, 
50—■ 75 cm mélységben 36 db 1 éves pajort, 3 db 2 éves pajort, 
75— 100 cm mélységben 5 db 1 éves pajortösszesen 96 dg-ot.Ugyanott 0,7 záródású, füves, laza homokon álló 60 éves tölgyesben az alábbi adatokat jegyeztem fel:
0— 25 cm mélységben 27 db 1 éves. 3 db 2 éves pajort,

25— 50 cm mélységben 49 db 1 éves — —
70— 75 cm mélységben 31 db 1 éves — —
75—100 cm mélységben 20 db 1 éves, 1 db 2 éves pajort,

100—125 cm mélységben 11 db 1 éves — —Összesen 142 db! Figyelmemet az erdő belsejében készítendő próbagödörre az hívta fel, hogy a tölgy rossznövésű volt, az erdészetvezető szerint vastagsági növekedése alig van és sok fa csúcsszáradt volt. A magyarázatot a próbagödör megásása után meg is kaptuk. Ez a példa azt bizonyítja, hogy a cserebogár pe- 
tézés céljából, ha igen elszaporodott, az állomány bel

sejét is felkeresi és idősebb állományban is okozhat 
kárt.A cserebogár tömeges elszaporodásra alkalmas vi
déken a legkártékonyabb erdészeti rovar. A bogarak a lombozat lerágásával növedékveszteséget, tarrágás esetén a fák legyengülését, másodlagos károsítok elszaporodását okozhatják.Súlyosbítja a cserebogár erdészeti jelentőségét még az a körülmény is, hogy igen makacs károsító. Más kártékony rovar károsítása a gradáció maximumának elérése után bizonyos időre visszaesik. De a cserebogár esetén ez nincs így. A cserebogár károsítása évtizede
ken át tarthat.A károsítás ellen gazdasági, biológiai és műszaki úton védekezhetünk.A gazdasági úton való megelőző védekezés szabályait Puster (1931) erdőmester a következőkbe foglalja össze: „A cserebogár legnagyobb ellensége a minden
kor zárt erdő, mivel az a pajor legnagyobb melegszük
séglete idején a talajt egyenletesen hűvösen és üdén 
tartja és ily módon a cserebogár fejlődésére hátrányo- 
nyosan hat. Minden olyan üzemi intézkedés, amely a 
napnak a talajhoz nagy területen és hosszú ideig utat 
enged, kedvez a cserebogárnak. Hosszú felújítással dol
gozó szálalóvágásos üzem nagy területen végzett ritkító 
és szálaló vágásmódjával, szélező vágásaival, lékvágá
saival, természetes településeket felszabadító és szegé
lyező vágásaival, egyáltalán minden vágásmód, amely 
déli széleket teremt, kedvez a cserebogár elszaporodá
sának.

Ellenben a cserebogár szempontjából kedvezőtle
nek mindazok a kisterületeken eszközölt vágások, ame
lyek a vágás szélét és a fiatalost lehetőleg árnyékban 
tartják, tehát az északról és északnyugatról haladó tar
vágások és különösen a Wagner-féle szálaló szegély
vágás. Utóbbit azért illeti a pálma, mivel kezdeti csere
bogárszaporulat esetén az irtást megkönnyíti, elegyes 
erdő esetén pedig mindenkor kiválóan alkalmas esz
ményi fogóhelyek létesítésére és az irtás megkönnyíté
sére.“A cserebogárpajor ellen biológiai védekezés terén megfigyeléseim szerint legtöbbet a vaddisznótól várhatunk. Erre vonatkozólag közlöm az alábbiakat. A szőcsényi erdészet 6 éves tölgy fiatalosában 1952. április 10-én végzett pajorvizsgálatok közben nagy kiterjedésű füves pajorfoltokra lettem tdgyelmes. A próba gödör ásása a következő adatokat szolgáltatta.0— 25 cm mélységben 70 db 1 éves pajort25— 50 cm mélységben 48 db 1 éves pajort50— 75 cm mélységben 22 db 1 éves pajort75—100 cm mélységben 10 db 1 éves pajortösszesen tehát 150 db 1 éves pajort találtam.A nyári vizsgálatok (1952. júl. 11.) alkalmával feltűnt, hogy az előbb említett területen olyan volt, mintha traktorral szántották volna fel. Az erdészetvezető felvilágosított, hogy a területen 6 vaddisznó telepedett meg, az túrta fel a területet, hogy a pajorhoz hozzájusson. A tavaszi próbagödrök közvetlen közelében újabb gödröt ástunk, amelyben találtunk0— 25 cm mélységben 20 db második éves pajort25— 50 cm mélységben 2 db második éves pajort50— 75 cm mélységben — db második éves pajort75—100 cm mélységben — db második éves pajortA cserebogár károsítása ellen alkalmazott műszaki védekezések közül csak a kémiai védekezéssel foglalkozom. A növényvédelemnek az utolsó években történt nagyfokú fejlődése következtében kémiai úton a cserebogár ellen kétféle módon védekezhetünk. Az 
egyik a kifejlett bogár leküzdése HCH anyagokból, 
amelyeket permet, vagy ködalakban alkalmazunk, a 
másik módszer a pajorokkal fertőzött talaj fertőtlení
tése HCH készítményekkel.
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A gyakorlati erdővédelem felteszi a kérdést: me
lyik módszert hol és mikor alkalmazzuk, mikor várha
tunk sikert az egyiktől és hol lesz eredményes a másik. A kérdésre nem lehet egyszerűen felelni. Vizsgálataim alapján állíthatom, hogy az idejekorán és szakszerűen 
végzett talajfertőtlenítéssel teljes sikert érhetünk el. Nézzünk erre egy példát.A fertődi csemetekertben 1952 tavaszán Agritox beszántással kezelt. 4800 m2 területen 1953 tavaszán vörösfenyőt vetettek. Pajorkár nem volt. A csemeték feltűnően jól fejlődtek. A 30—50 cm magas csemeték gyökérzete is megfelelő volt. Ezt a területet 1952 tavaszán 100 m2-enként 25 kg Agritox-szal szórták be közvetlenül a szántás előtt. A megvizsgált 5 zsák átlaga 1.99% gamma HCH. Június folyamán kisebb foltokban pajorkár mutatkozott, emiatt javaslatunkra a területet július 1-én 1% HCH taralmú szuszpenzióval kezelték olyan formán, hogy szúrt lyukakba a szuszpenzióból 4 litert öntöttek msenként. Ez a kétszeres talaj kezelés olyan eredményeket adott, amelyek többféle szempontból érdekesek. Először is az irodalmi adatok szerint a HCH-val szemben rendkívül érzékeny vörösfenyő kibírta az összesen msenként 35 g Agritox (mintegy msenként 6 g (nyers HCH) mennyiséget, amely az egyéves pajor ellen általában használatos mennyiségnek 3—4-szerese. Az erős első talaj kezelés ellenére szórványos pajorkár volt észlelhető ami az egyenlőtlen kiszórásra, vagy rezisztens egyedekre vezethető vissza, de a károsítás ismételt kezelésre teljesen meg
szűnt.Sokkal nehezebb és nagyobb gondot igényel az erdőben és az erdősítésekben pusztító pajorok elleni védekezések kidolgozása. A Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság sopronkövesdi erdészetében erdeifenyő fiatalosban 1952 tavaszán HCH készítményeket vittünk a talajba különböző eljárásokkal. A talajban próbagödrök alapján 15 db pajort találtunk minként. Az őszi vizsgálatok alkalmával kitűnt, hogy a kezeletlen területen a pajorok pusztítása 40—45%-ot tett ki, a kezelt területen a csemeték pusztulása alig érte el a 2—3%-ot.Másik példaként felemlítem az ÉRTI soproni csemetekertjében 1955 tavaszán erdősítésszerűen kiültetett lúcfenyőcsemetéket. A kiültetett csemeték száma elérte az 1000 db-ot. A csemeték négysoronként és gödrönként 4, 3, 2, 1, 0 g 10% Agritox-ot kaptak. A terület erősen fertőzött csereibogárpajorokkal. Négyzetméterenként az augusztusi próbagödörásás alkalmával 20 pajort találtunk átlagosan. A kiültetett csemeték közül azok, amelyek HCH kezelést nem kaptak, legnagyobb részben elpusztultak (kb. 75%). A kezeitekből elpusztult 51 db, az egésznek 7%-a, de rágást ezeken sem lehetett találni, gyökereik épek voltak. A pusztulás oka letíp- rás volt, vagy ápoláskor kapával megsértették.Talaj mérgezéssel csak csemetekertekben vagy új erdősítésekben, pótlásokban védekezhetünk. A teljes talajmérgezést a vetéssel, illetve ültetéssel egyidőben végezzük. A talajmérgezés legjobban hat az elsőéves pajorokra, ha a mérgezést a rajzás előtti ősszel, vagy a rajzás évében végezzük. A talajmérgezés hosszabb időtartamú hatásával több egymás mellett élő cserebogártörzs pajorjai ellen is jó eredményt adhat. Felhasznált vegyszer mennyisége az ÉRTI szerint a következő:

200 kg/ha Agritox porozó-szert kell a talajba beszántani, vagy bekapálni. A beszántást a rajzást megelőző év őszén, vagy kora tavasszal kell elvégezni (április 10-ig). Két éves pajorok ellen 300 kg/há, 3 éves pajor

A próbagödör megjelölése
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Gógánfai erdő északi része — — — 5 2 0.4
Papmajor körüli erdő — — — — 5 — _
Imremajori csemetekert feletti erdő-

rész — — — — — — — — — 7 — —
Imremajori csemetekert melletti rész 9 27 3
Imremajori csemetekert sarkában a

„privátút“ két oldalán — — — — 12 9 0,7
Cseresznyéstől az Imremajorig hú-

zódó fiatalos — — — — — — — 14 6 0,4Teljes talaj mérgezés esetén első éves pajor ellen

esetén 600 kg/ha. Agritoxot kell a talajba bedolgozni. Azután már csak a következő rajzási évben (3 évenként) kell 20 kg/ha Agritoxot beszántani.Erdősítés esetén ültetőgödrönként 6 g Agritoxot használunk fel.A cserebogárirtás eredményeit már sokkal nehezebb megítélni, mint a talaj mérgezéssel történt pajorirtást.1954. májusában Sopronhorpácson végeztünk cserebogár nemző irtást. Ugyanez év szeptemberében a megvédett területen végzett próbaásások a pajorok erős csökkenését mutatták.A nagy pajorszám csökkenése a cserebogár leküzdésére vezethető vissza.A cserebogár leküzdése szorosan a rajzási időhöz van kötve. A cserebogárirtás esetén az eredmény hamarosan jelentkezik. Az irtáshoz felhasznált vegyszerek közül a HCH készítmények sokkal jobban beváltak 
a cserebogár pusztítására, mint a DDT szerek. A DDT- vel kapcsolatos megfigyeléseket ki kell még egészíteni azzal, hogy az imremajorí csemetekert melletti remíz körül 400 folyóméter lemérgezett területről a bogarak elrepültek, mielőtt a halálos adagot felvették. A vegyi védekezéssel kezelt fák ölőhatásukat kb. egy hétig megtartották.Tehát cserebogár nemzőinek irtásához, vagy a pajorok pusztításához kezdjünk-e, erre vonatkozó általános érvényű szabályt adni nem lehet. Mindkét eljárás jó, alkalmazásuk a körülményektől és a helyi viszonyoktól függ.

A forgácslemez növekvő szerepe 
Ausztriában

Ausztria forgácslemez-termelése — mint az Internacionale 
Holzmarkt közli — az 1955. évi 11 000 köbméterről egy esztendő 
alatt 27 000-re növekedett. E tény magában is elegendő bizo
nyíték arra, hogy a faipar legfiatalabb gyermeke is elfog
lalta helyét a „komoly“ áruk között.

A népgazdaság szempontjából a forgácslemez — a régeb
ben eltüzelt hulladék — értékesítése óriási előny, s évente 
jelentős mennyiségű fát, tehát erdőt takarít meg. Az ipar 
szívesen dolgozza fel, mert homogén anyag, könnyű a meg
munkálása, nem kell hosszú ideig szárítani, tehát kevesebb 
befektetést és raktárhelyet is igényel, s a tömör fánál job
ban kihasználható, vagyis pontosabb anyagtervezést tesz le
hetővé. A fogyasztók is mindjobban megkedvelik, mert nem 
vetemedik: 100 rétegelt lemezajtóból két év alatt átlag 10 
görbül el, a forgácslemezből készülteknek legfeljebb 1,5%-a 
vetemedik meg. A jövőben kétségtelenül még nagyobb sze
rephez jut külföldön is, nálunk is.

A FA TELÍTÉSE RÉZSZULFÁTTAL
Ismeretes, hogy az egy és negyed százada szabadal

maztatott Boucheri e-féle telítési eljárásnak az 
a jellemzője, hogy a frissen döntött vezetékoszlopokba 
átfolyatás (nedv-kiszorítás) útján jut be a rézszulfát. 
Később, 1860-tól 1910-ig a német postának e módszer
rel tartósított 5,5 millió vezetékoszlopa átlagosan 43 évig 
maradt a helyén, de köztük sok olyan is volt, amely 80 
esztendőt is túlélt.

A német Zycha és Härtel vizsgálatai szerint, 
a telítés mértéke és sikere a fára veszélyes gombafa
joktól függ.

KOCSILÁMPA
Engedélymentes1 pár kocsilámpa gyertyára 390,— Ft1 pár külön olajmécses 130,— Ft

Korányi Mártonkocsilámpakészí tőnélBp., XII., Kiss János altábornagy u. 55 sz.
Í8
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A fának, mint nyersanyagnak, felhasználását szemlélteti a 
múzeumi anyagnak ez a része.Érdemes végigmenni, végigtanulmángozni a Mezőgazdasági Múzeumban az ellenforradalom okozta károk 

helyreállítása után ismét megnyílt erdőgazdasági és 
erdővédelmi kiállítást. Gazdag, egyetlen látogatással 
szinte átfoghatatlan anyaga a magyar erdőgazdálko
dás minden problémáját bemutatja.

Az első terem a magyar erdők őstörténetének ada
tait, színfoltjait láttatja a modern múzeumrendezés vi
lágos és egyszerű eszközeivel. Valóban képet kapunk 
arról, hogy milyen erdők voltak valamikor hazánk 
mai területén. A második terem a kiállítás botanikai 
része s itt örömmel állapíthatjuk meg, hogy az anyag 
rendezői szakítottak a régi sablonos megoldásokkal. 
Korszerű, könyen áttekinthető táblákon, természethű. 
de ugyanakkor művészi erejével is hatásos képeken is

Fűrészcsarnok modellje. A miniatűr keretfűrész mozgása 
mindig sok látogatót vonz.

merjük meg a hazai fák és cserjék külső alakját, ter
méseit, életviszonyait.

A harmadik terem az erdőművelés témakörét öleli 
fel. Igen ügyes megoldás ad összefoglaló képet az egy
szerű talajvizsgálati módszerekről. Külön figyelemre 
méltó a kiállítás anyagában a gazdag tobozgyűjtemény. 
Megtaláljuk a táji erdőművelés felnagyított térképét 
és ugyanitt szemlélhetjük a fatermési táblák alapján 
készült tájékoztató ábrákat, amelyek mindazt, ami a 
fatermési táblák számtömegében csupán a szakember 
számára jelentős, itt könnyen áttekinthető formában 
hozza közel a kiállítás látogatóihoz. A kopár fásítás, a 
homokfásítás, a szikfásítás problémáinak falitáblákon 
és modelleken való bemutatása teszi teljessé az erdő
művelési anyagot.

Jóformán most kerül először a közönség elé az er
dővédelmi rész, amely 1956 szeptemberében készült el, 
de azután az ellenforradalmi események miatt csak 
most került ismét megnyitásra. Bemutatja a gombaká- 
rosítókat, a káros virágos növényeket, ötletes forgat
ható állványokon találjuk a káros rovarok és jelleg
zetes kártételük értékes preparátumait. Kiegészíti a 
a káros emlős állatok bemutatása, majd a hasznos ro
varok és hasznos madarak szép gyűjteménye.

Az erdőhasználati terem a fának mint nyersanyag
nak a szerepét világítja meg és Ízelítőt ad a fának 
csaknem, négyezer féle felhasználási módjáról. Egy 
szétnyíló fatörzs mutatja be a fatest anatómiáját, bel
ső szerkezetét. Igen tanulságos a fahasználat történe
tére vonatkozó rész: a döntési módok bemutatása, a 
szerszámok fejlődésének egymásutánja, a kőbaltától a 
villany fűrészig. Kapunk néhány adalékot a választéko
lásról is, de azt hisszük, hogy az iparifa feldolgozás 
mai jelentőségének megfelelően helyes volna, ha egy

A közelítést bemutató nagy dioráma egyik részlete

újabb rendezés alkalmával a választékolás, hosztolás, 
darabolás művészetét a kiállítás bővebben és teljeseb
ben mutatná be.

Az erdőhasználati rész látványos anyaga a közelí- 
tőb er ende zések bemutatása, a vegyi feldolgozás néhány 
problémájának felvonultatása a boksaszenitéstől a mo
dern lepárlásig, a fa tartósítására vonatkozó anyag tö
mör összefoglalása.

Az egészet összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a 
korszerű múzeumrendezés módszereivel itt válóban ér
tékes és szép anyagot talál a látogató és okulhat be^ 
lőle nem. csak a laikus, hanem a szakember is. A mú
zeum erdészeti osztályának dolgozói most a súlyosab
ban megsérült vadászati termek rendbehozatalán te
vékenykednek és remélik, hogy ezt a kiállítási részt 
is bemutathatják nyár elején a nagy közönségnek.
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SOPRONI II í HA DÁS

Beszélgetés Gál Jánossal, 
az erdőtelepítési és fásítási tanszék vezetőjévelMúlt év végén vette át az erdőtelepítési és fásítása tanszék vezetését Gál János kandidátus, és most megkérdeztük, hogy milyen célkitűzések és elgondolások alapján kívánja továbbfejleszteni a tanszék munkáját. Kérdéseinkre Gál János docens többek között a következőket mondotta:— Tulajdonképpen maga a tanszéki is új, csak néhány éve működik, és nagy örömmel vállaltam el ezt a feladatot, hogy a tanszék munkájával is hozzásegítsek a magyar erdőgazdálkodás egyik legfontosabb 'probléma j ánák előbbreviteléhez.
Olyan erdőmérnökök neveléséhez kívánok hozzájárulni a magunk vonalán, akik teljes mértékben átérzik 
azt a rendkívüli felelősséget, amit 
az új erdőtelepítések és fásítások fel
adata jelent. Azt hiszem, kellőképpen megvilágítja célkitűzéseinket, ha rámutatok arra, hogy az első ötéves terv folyamán egy hektár erdősítés sikeréhez 2,4 hektárt kellett telepíteni. Ha magunk elé idézzük, hogy 1960-ig 130 ezer hektár erdőfelújítást és telepítést, csaknem 124 ezer egyéb fásítást kell elvégeznünk, akkor előttünk áll világosan a
A tanulmányi erdőgazdaság 

bizottságafebruári ülésén dr. Haracsi Lajos egyetemi tanár vezetésével behatóan, megvitatta Nemky Ernő egyetemi tanár előterjesztését a soproni tanulmányi erdőgazdaság területén most meginduló termőhelyfeltárási munkálatok helyes megszervezése tekintetében. Nemky Ernő javaslata széleskörű munka kiépítését tűzi ki, tehát nemcsak szorosan vett termőhelyfeltárási, hanem környezet feltárási te
vékenységet ír elő. A bizottság új szempontokkal egészítette ki Nemky Ernő javaslatát, amelynek alapján a 
tanulmányi erdőgazdasághoz az év 
második negyedétől kezdve beosztásra 
kerülő két új munkaerő megkezdi 
majd a munkát.

o
A soproni fűrészüzem — kísérleti 

üzem. Az OEF vezetőjének 8/1958. számú utasítása a tanulmányi állami erdőgazdaság soproni fűrészüzeme kísérleti üzemmé szervezéséről intézkedik. Az üzem szervezetileg továbbra is a tanulmányi állami erdőgazdasághoz tartozik, de műszaki vezetését, valamint a kísérletek lefolytatását az erdőgazdaság a Faipari Kutató Intézet irányításának megfelelően köteles végrehajtani.

feladat jelentősége, hogy az erdő
mérnökképzés, de a tanszék kutató 
munkája alapján is hozzásegítsünk, 
hogy ezt a kedvezőtlen arányt lénye
gesen megjavítsuk.—I A megváltozott tanítási módszer, amelybe a külföldi tapasztala
tok bőséges ismertetését is bekap
csoltuk, nagy érdeklődést kelt a hallgatókban, és a jó vizsgaeredmények is mutatják, hogy hallgatóink lelkesen vesznek részt a munkában. A telepítési szakkörben sok önálló feladatot vállalnak. Foglalkozunk behatóan a mezővédő erdősávok problémáival. Nagyobb teret biztosítunk*  az öntözőrendszerek fásítási 
kérdéseinek, hiszen ez különben is speciális kedvenc témám. Kandidátusi disszertációmnak is ez volt az anyaga, amelyet a harkovi egyete
men védtem meg.

— Mint a főiskola igazgatóhelyet
tese, elsősorban feladatomnak tekintem, hogy az ifjúság problémái
nak megoldásához minél intenzíveb
ben hozzájáruljak. Ebben a vonatkozásban sok hiányosságot kell kiküszöbölnünk, de a KISZ szervezettel közösen, úgy hiszem, jelentős munkát tudunk majd végezni.

--------------

A SZÁLALÓ ERDŐK 
HELYZETESzlovákiában és Magyarországon a tárgya Róth Gyula részletes beszámolójának az Erdőmérnöki Főiskola 

Közleményei legutóbbi számában. Ugyanitt találjuk Farkas Vilmos tanulmányát az állandó és változó költségek elméletének jelentőségéről és alkalmazásáról az erdőgazdaság egyes feladatainak megoldásában. Széleskörű érdeklődésre tarthat számot 
Pagony Hubertus írása a nyárfaállományok egészségi állapotának vizsgálatáról és Igmándy Zoltán tanulmánya a fehér csertapló (Leptoporus 
irpex Schultz) hazai előfordulásáról és károsításáról. Ugyanebben a számban számol be Keresztesi Béla OEF főigazgató helyettes a berlini Humboldt egyetem eberswaldi erdőgazdasági fakultásán és a drezdai műegyetem tharandti erdőgazdasági fakultásán tett látogatásról.
AZ ERDŐ

MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÁRA: 

egy évre 60 Ft. félévre 30 Ft

Főiskolai hírek
Az Erdőmérnöki Főiskola tanácsa 

ezévi január 29-i ülésén egyhangú 
határozatot hozott, amelynek értelmé
ben a hallgatóság egységes, szocialista 
nevelése, az igazság jobb megközelí- 
téso és a még esetenként jelentkező 
helytelen nézetek felszámolása ér
dekében újra értékelte az 1956 októ
ber végi, november eleji napok ese
ményeit. A határozat alapján oktatói 
értekezleten és utána a hallgatóság
gal évfolyamgyűléseken tisztázták a 
felvetődött problémákat, hogy az el
lenforradalmi időszak eseményeinek 
Sopronra és a főiskolára vonatkozó 
tanulságait megnyugtató módon vég
legesen kialakíthassák.

*Az 1957—58-as tanév I. félévének vizsgaeredménye szerint a 190 vizsgaköteles hallgató összesen 1230 vizsgát tett le és ezeken a főiskola tanulmányi átlaga 3,67 volt. Megnyugtató, hogy a tanulmányi átlag évfolyamról évfolyamira emelkedik és így az V. évfolyam hallgatói 4,25-ös átlagot értek el. összesen 6 hallgató kapott kitűnő előmenetelő és 30 jeles osztályzatot. Az elégtelenek száma 41.
*Március elején tették le diploma- tervmegvédő vizsgájukat az Erdőmérnöki Főiskola első levelező hallgatói. Hat évvel ezelőtt harminchatan 

indultak el és ezek közül csupán he
ten fejezték most be tanulmányai
kat és szerezték meg sikeresen az er- dőmémöki oklevelet. Az új erdőmér
nökök, akik áldozatos munkával rendes munkabeosztásuk jó ellátása mellet a hatéves tanulmányi időt öt és fél évre rövidítették, a következők: Bartha Ernő, Farkas Imre, Ge
rencsér Géza, Kezdődi László, Kosa Pál, Niederland László és Schneider Ferenc. A „lemorzsolódottak“ jelentős része is, erdőgazdasági beosztásban, sokszor vezető beosztásban dolgozott, vagy dolgozik ma is, és igen sajnálatos, hogy a magasabb képzettséghez szükséges erőfeszítést nem vállalták.

KISZ székház épül a soproni 
Erdőmémöki Főiskola 

hallgatói számáraAz Erdőmérnöki Főiskola KISZ- szervezete nagy feladat megoldását tűzte maga elé: székház építésének tervét indították el. Az Országos Erdészeti Főigazgatóság és a Szénbányászati Minisztérium anyagilag is támogatta a KISZ székház építkezését. A nagyjelentőségű vállalkozás komoly lépést jelent abban az irányban, hogy a főiskolai ifjúság politikai, kulturális és sporttevékenységét megfelelő keretek között lehessen kiépíteni.
20
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Dr. HOMOKI

Hilft -®u<u
NAGY ISTVÁN, új színes állatregény filmje

Dr. Homoki Nagy István eddigi filmjei, mint például a „Vadvízor
szág“, „Gyöngyvirágtól-lombhullásig<e, erdészeti körökben is nagy sikert értek el, mert művészi felvételeik a természetnek olyan érdekes jelenségeit világították meg, amelyek a szabadban élő erdészek előtt is új területeket nyitottak meg. E filmek folytatásaként dr. Homoki új útra lépett. Megtartva az eddigi filmjei lényegét, azaz a pompás magyar természeti tájképek bemutatását, a ritka állati lények életének feltárását, olyan filmmesét komponált, amelynek állat szereplői vannak.A darabban három állatszereplő „lép színre“... Fickó, a hűséges, aranyszínű magyar hím-vizsla, Pletyka, a kis kotnyeles, fekete nősténytacskó és végül Nimród, a villogószemű vadászhéja. A két kutya „viszi a főszerepet“, Nimród inkább a háttérből asszisztál és segíti hőseink kalandos útját. Mindössze pár perce ülünk a nézőtéren és máris izgalom-

Állati koponyákat kér 
az ÉRTIA vadgazdasági kutatások során szükséges az évekkel ezelőtt már megkezdődött kormeghatározási módszerek továbbfejlesztése. Ehhez a munkához több vadfaj koponyájára lenne az ERTI-tnek szüksége.Ezután is kéri a vadgazdaságok és a házilag kezelt vadászterületek vezetőségét hogy minél több ragadozó (görény, menyét, kóborőz, nyúl stb.) koponyáját küldjék be az Erdészeti Tudományos Intézet címére (Budapest, II. Frankel Leó u. 44.).Minden beküldött koponyához mellékeljenek rövid feljegyzést a vad elejtésének helyéről (helység, járás, megye) és testhosszáról. Ezek az adatok a munkához mulaszthatatlanul fontosak. A kidolgozandó kormeghatározási módszerek annál pontosabbak, minél több összehasonlító anyag alapján készülnek, ezért minél több koponya beküldését kéri az ÉRTI.

♦

A vadászati rendelet 
végrehajtási utasítása

Megjelent a földművelésügyi mi
niszter 5/1958. FM számú rendelete a 
vadászatról és a vadgazdálkodásról 
szóló 1957. évi 43. számú törvény erejű 
rendelet végrehajtásáról. A végrehaj
tási utasítást az Erdészeti Értesítő ez 
évi 8. száma közli. A nagyjelentőségű 
végrehajtási utasítás részletes ismer
tetésére még visszatérünk. 

mai figyeljük hűséges barátaink hihető, nem mindennapos kalandjait.A film feszültségekkel telített jelenetei során több mint negyven féle 
állatfajtával ismerkedünk meg. Nemes kócsagok, kanalas gémek, lubickoló kontyos récék kerülnek a felvevőgép lencséje elé. Nem kevésbé figyelemreméltóak a selyemgémekről, törpe kócsagokról, függő cinkékről, fekete Íbiszekről és nyári ludak- ról készített képek. Barátainknak másfajta állatokkal is kalandjai akadnak, így falánk harcsák, és lomha teknősbékák, pézsmapockok, sőt egyes hüllőfajták, mint például a hidegen tekerődző vízisiklók is „közreműködnek“.Az operatőri munkát számos esetben igen nehéz körülmények között lehetett csak elvégezni. így például a madárfelvételek részére 24 méter 
magas tornyot kellett építeni. Föld- alatt kiképzett helyiségből fényképezték a 75, vadul bömbölő bivaly 
menekülését az égő nádasból. Az operatőr felett pár arasznyi magasságban dübörgő 7—8 mázsa súlyú testek felvétele igen jól sikerült. Az úgynevezett tüzfelvételeket, az égő nádas képeit három éven át fokozatosan forgatták.Dr. Homoki Nagy István, mint író, rendező és operatőr egyaránt kiválót alkotott legújabb filmjével, mely hazánkon kívül a. világ igen sok tájára fog eljutni. Darabja érdekes, fordulatos, telítve kalandos, de emellett elképzelhető elemekkel, mérsékletes humor és állandó feszültség köti le a néző figyelmét. Négy évi fáradságos munkájában tevékenyen részt vett felesége, Homokiné Zsoldos Zsuzsa, aki mint gyártásvezető és segédrendező működött. A film vágását, illetve összeállítását Farkas Zoltán végezte, külön ki kell emelnünk Vincze Ottó zeneszerző hangulatos és stílusos zenéjét. A kutyák idomító ja 
Szigety Kálmán volt, akit méltán neveztek a „kutyák professzorának“, mert igen nagy türelemmel és hozzáértéssel foglalkozott az állatokkal.El kell még mondanunk, hogy az erdőgazdaságokban rokonszenv és szeretet támogatta Homoki Nagy Istvánt rendezői munkájában. Megérthető a baráti érzéseknek a megnyilvánulása, hiszen ez a filmexpedíció a magyar tájak szépségeit, azt a vidéket fényképezte, amelyben az erdészeti dolgozók egész életüket töltik. Az erdészek és a Homoki filmexpedíció baráti kapcsolatai nyilván még tovább mélyülnek, hiszen máris folynak az előkészületek, az újabb átlatregényfilm, a HEGYEN-VÖLGYÖN felvételeihez. Dr Homoki Nagy István rendező kérelmének teszünk eleget, amikor ezúton is kö
szönetét tolmácsoljuk a munkáját 
segítő valamennyi erdőgazdasági dol
gozónak. Fenyves Imre

A filmregény hősei: a három cimbora

Fickó, amint éppen egy karikát cipel

De Fickó a vízben is feltalálja magát

Pletyka is jól végzi munkáját
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JDályázali felhívás!Több éves gyakorlattal rendelkező fűrészipari szakembert, vagy erdőmérnököt keresünk sikárosi fűrészüzemünk vezetésére.Pályázatokat az eddigi működés megjelölésével, az alábbi címre kérünk:BUDAPESTI FŰRÉSZEK KÖZPONTJA, Budapest, VIII., Nap u. 6. sz.
❖

Újítási Hónap. A győri erdőgazdaság — az erdőgazdaságok között elsőnek — saját kezdeményezésére elhatározta, hogy március 24-től április 23-ig újítási hónapot rendez.
*

Az Országos Mezőgazdasági Könyv
tár ismét megnyílt. Több mint kéthónapos szünet után újra megkezdődött az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ nyilvános szolgálata. A szünet alatt a könyvtár egyes helyiségeit átépítették és a berendezést korszerűsítették.

idén is ^ásítanak az, úttátá'k
A Fák ünnepének nagy hagyományai vannak már az úttörők között. 

Felserdült fák, ligetek, kis erdők hirdetik, hogy a pajtások nem tétlenked
nek, ha beköszönt a tavasz és ünnepüket ülik a fák. A gyóni úttörők például 
1954-ben 18 ezer facsemetével gazdagították falujuk határát.

Az ország úttörői tavaly is részt kértek a fásításból. Cegléd egyik iskolá
jának úttörői a kappanhalmiakkal valóságos erdőt varázsoltak a határba; 16 
ezer facsemetét ültettek földbe. A szombathelyi Dózsa György iskola úttörői 
négy ezret, az abonyiak pedig két ezret.

Most újra itt a tavasz. S a pajtások az idén is megünneplik a tfákat. 
Március 10-től április 10-ig, tehát egy teljes hónapig tart ez az ünnep. Ezek
ben a napokban minden városban, minden faluban és minden tanyán fel- 
kerekednek az úttörők, hogy a parlag földeken, utak, vasútak mentén, fal
vak terein, utcáin, iskolakertekben újabb facsemeték ezreit, tízezeréit ül
tessék el. Tervek szerint március 15-e tiszteletére úttörőligeteket létesítenek 
országszerte. így állítanak emléket az 1948-as hősöknek. A kiskunfélegyházi 
Petőfi iskola úttörői március 15-én annál a fánál tartanak ünnepséget, ame
lyet két évvel ezelőtt elsőnek ültettek el az iskola udvarán. Az ünnepség 
után ezer kisfát telepítenek a faluban.

A leleményes diósjenői pajtások maguk létesítenek csemetekertet, amely
ben nógrádi tájat kedvelő csemetéket nevelnek. Ezekkel a csemetékkel fog
ják ellátni a környező falvakat. Már a tamási pajtások is megkapták a Sza
badság téesztől a csemetekert részére kért 400 négyszögöl földet.

Kecskeméten hallottuk, hogy a fehértói-erdő egy részét az úttörők ve
szik birtokukba. Mint erdőtulajdonosok a Fák Hónapján sok-sok hiányzó fa 
helyébe ültetnek újakat és az egész erdőt gondozni, védeni fogják.

A Fák Hónapjára a budapestiek is felkészültek. Lombosodó fákban idáig 
talán a legszegényebb a XX. kerület volt. Most megváltozik ez a kép, az út
törők szorgalmas munkája nyomán. Az ősszel 34 ezer csemetével lett gaz
dagabb a kerület. A Fák Hónapján pótolják azokat, amelyek nem fogantak 
meg. A csepeli pajtások őrséget szerveznek és felváltva vigyázzák a kerület 
fáit. A XVI. kerületben is készül a fásítási terv.

Az úttörők már készen állnak a nagy munkára.

A labdarúgó szakosztályban már január 
elején megkezdték az alapozó edzéseket. 
A jó előkészítést igazolták az első ba
rátságos mérkőzések. A csapat február 
16-án az NB III-as Ganz-Villany csapatát 
győzte le 2:1 arányban, majd február 
23-án a Pénzverde Budapest I. osztályú 
csapata felett aratott 6:0 arányú győzel
met.

♦
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Az asztalitenisz szakosztályban az euró- 
pabajnokság alatt holt szezon van. Ez
alatt is azonban mindhárom csapat lelki
ismeretesen készül a Budapest bajnok
ságáért folyó további küzdelemre. Az 
első fordulóban az I. o. férfi csapat a 
tizedik; az I. o. női csapat a harmadik 
és a II. o. férfi csapat a második helyen 
végzett. A második fordulóban az I. o. 
férficsapat a K. Lombikkal 9:7: a Híd
építőkkel 8:8: a Tipográfiával 3:13 arány
ban mérkőzött. A női csapat eredményei: 
a Maharttal 11:5; a Mávauttal 5:11; és a 
Hídépítőkkel 8:8. A II. osztályú férfi csa
pat a Qualitállal 12:4; az Akadémia 
Nyomdával 11:5; és a Bőrkonfekcióval 
7:9 arányban játszott.

örvendetes, hogy a szakosztálynak re- 
ménytkeltő utánpótlásgárdája is van. Sze
retnénk azonban még több fiatalt foglal
koztatni. A szakosztályvezetőség ezúton 
is kéri a szakma dolgozóit, hogy ameny- 
nyiben gyermekeik kedvet éreznek az 
asztalitenisz sport iránt, keressék fel a 
VI., Jókai u. 2. alatti MEDOSZ torna
termet, ahol minden hétfőn, szerdán és 
pénteken 18—21 óráig szakszerű oktatás
ban részesülhetnek.

*

A kézilabda szakosztály hírei: Az NB 
I./B csoportban befejeződtek a téli te
rembajnokság küzdelmei. Férfi csapa
tunk a hatodik helyen végzett, míg az 
ifjúsági csapat az ifjúsági bajnokság har
madik helyét nyerte el. A férfi csapat 
február elején megkezdte a felkészülést 
a nagypályás bajnokságra.

Örömmel olvastam az Erdészgye
rekek iskolája című cikket, amely a Nagykovácsiban létesítendő tanulóintézet létesítéséről tájékoztat. Bennünket, erdészfeleségeket, anyákat különösen közelről érintett a hír, hogy megoldódik az iskolától távol lakó erdészgyerekek iskoláztatása. 
Hálával gondolunk azokra, akik e nemes gondolatot valósággá formálják. támogatják. A szakszervezet, az erdőgazdasági és faipari üzemek felajánlásai rendkívül jelentős mértékben segítik az intézmény létrehozását. Én mégis úgy érzem, nekünk,

Híradás BalassagyarmatrólAzt hisszük, eddig keveset hallottak felőlünk. Pedig nem kisebb vállalatnál dolgozunk, mint a cserháti erdőgazdaságnál. Élünk és dolgozunk. Ezt bizonyítja az is, hogy az erdőgazdaság központjában dolgozó 11 fő, adminisztratív és 4 fő fizikai dolgozó nője a helybeli erdészet és javítóműhely 2—2, valamint a szé- csényi erdészet 2 női adminisztratív dolgozójával (az utóbbi kettő helyben lakik) együtt nőtanácsot alakí
tottunk. Már az alakuló ülésen közös célok születtek, mely, célok megvalósításához minden nőnek aktív munkát kell végeznie.Az első közös cél között szerepel a vállalat több, sokgyermekes dolgozóinak megsegítése. A nőtanács tagjai elhatározták, hogy a dolgozó nők egyik legfárasztóbb házi munkáját megkönnyítik, így bevételeinkből 

eségekhez 
erdészfeleségeknek csatlakoznunk 
kell az előbb említett szervek fel
ajánlásaihoz.Felhívással fordulok az ország minden erdészasszonyához, hogy erdészetenként, kerületenként, üzemenként, rendezzenek gyűjtést az üzemi bizottságok és nőtanácsok közreműködésével. Egyben megkérem az 
Erdőgazdaság és faipar szerkesztőségét, hogy a lap támogassa az erdészasszonyok mozgalmát és nyilvánosan nyugtázza az összegyűjtött összegeket. Varga JózsefnéIpolydamásd.
hozzájárulunk a jóléti alap terhére 
vásárolható mosógép költségeihez.Eddig alig beszélhettünk kulturális életről. Elhatároztuk, hogy ezen
túl gyakrabban tartunk rendezvé
nyeket, s ennek bevételéből fedezzük a fenti célkitűzéseket. Már az alakuló ülés után nagysikerű teaestet rendeztünk, melyen a vállalat férfi dolgozói is résztvettek. Mi rendeztük meg műsorral egybekötve a farsangi „Erdészeti BáT-t is.Erdőgazdaságunkban a nők részéről eddig alig folyt szervezett élet. A szervezeti formát úgy igyekszünk kialakítani, hogy munkájukban segítsük a vállalat vezetőségét, hogy a népgazdaságnak mi is egyik eredményes erdőgazdasága lehessünk.

A Cserháti Állami Erdőgazdaság 
Nőtanácsa.

22
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-------- hírek -------
Nagyot léptek előre 

a délzalai erdőgazdaság kommunistáiEzzel a címmel jelent meg a Zalai 
Hírlap helyszíni tudósítása a zala- egerszegi erdőgazdaság kommunistáiról. Többek között a lap munkatársa a következőket írja:

— „Egy harcos évvel a hátuk mö
gött az erdőgazdaság kommunistái 
szép eredményekről számolhatnak 
be. Tavaly februárban még csak 11 
párttag volt a gazdaságnál és egy 
alapszervezet. Ma már 6 alapszerve
zet és csupán a központban 30 fő a 
párttagok száma. A fejlődés nem csu
pán számszerű növekedésben mér
hető le. A vezetőség és a párttagság 
alaposan ismeri a gazdaságot. Ép
pen ebből adódik, hogy egyetlen ve
zetőségi ülés vagy taggyűlés sem 
múlik el anélkül, hogy valamilyen 
gazdasági kérdésről ne beszélnének 
vagy hasznos javaslatot ne tennének. 
A pártszervezet jó munkájának 
alapja a vezetőség gondos előkészítő 
tevékenysége. Kéthetenként rend
szeresen összejönnek és minden al
kalommal meghívják valamelyik re
szortfelelőst, hogy tájékoztatást ad
jon munkaterületének helyzetéről. 
Ilyenkor persze előbukkannak a fájó

Az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság Kollégiuma március 4-i ülésén foglalkozott azzal a javaslattal, hogy az Erdei Mellék- termék Vállalat olvassza magába az Erdőkémia Vállalatot és Fűzkitermelő és Értékesítő Vállalatot. A Kollégium beható vita után a javaslatot elvetette. Ezzel a kérdés nyugvópontra jutott. Az Erdőkémia Vállalat és a Fűzkitermelő és Értékesítő Vállalat évek során kialakult profilja kellőképpen biztosítja, hogy ezek a vállalatok feladataikat továbbra is jól oldják meg.

★
Az élüzem cím elnyerésének fel

tételei. Az Erdészeti Értesítő február 14-i, 7. száma közli az OEF vezetőjének s a MEDOSZ, valamint az EFEDOSZ elnökségének közös közleményét, amely az állami erdőgazdaságok, a fűrész- és lemezipari vállalatok és az OEF-hez tartozó egyéb vállalatok élüzem célkitűzéseit tartalmazza.
*

Az erdővédelmi állomások feladatkörének bővítéséről intézkedik az OEF vezetőjének 10/1958. számú utasítása. Ugyanez az utasítás módosítja a három erdővédelmi állomás működési területét.

problémák. Az elmúlt hétfőn például 
Bősze Aladár mérnökkel beszélgetett 
a pártvezetőség. Nem titkolta, hogy 
segítségre lenne szüksége. A munka
menet a motorikus erők jobb kihasz
nálását követeli meg, de hogy így 
legyen, megfelelő közhangulatra len
ne szükség. Az ilyen beszélgetések, 
amelyeket ma már szívesen vesznek 
a pártonkívüli vezetők is, hasznosak 
a gazdaság életében. Rendben van-e 
minden? Igennel is lehetne válaszol
ni, de a kommunistákat sohasem jel
lemezheti az elégedettség. Az erdő
gazdaság pártszervezete nagy lépést 
tett előre minden területen, de ha 
jól körülnéznek, akad még tennivaló. 
Ha csupán a műszakiakat tekintjük, 
elgondolkoztató, hogy a gazdaság 12 
mérnöke, köztük olyanok, akiket 
származása, munkája eleve közel 
hozhatná a párthoz, egyike sem tag
ja a pártnak. Egészében sokat fejlő
dött a délzalai erdőgazdaság kom
munista kollektívája és, ha nem 
nyugszanak meg az eredményeken, 
akkor egy év múlva újabb, még na
gyobb politikai és gazdasági sikere
ket mondhatnak magukénak*'

A vadgazdálkodással foglalkozók 
szakmai oktatása. Az OEF vezetője 6 1958. számú utasítása intézkedik a vadgazdálkodással foglalkozók szakmai oktatásáról. A tanfolyamok hét hónapig tartanak és tankönyvül Szederjei Ákos Vadgazdálkodási alapismeretek cimű összeállítását és a Vadászat-rendezési tudnivalók című anyagot kell használni. A tanfolyamon kötelesek résztvenni és annak keretében vadászati szakvizsgát tenni azok a védkerületvezetők, erdészeti szakelőadók, erdészetvezetők és vadászattal foglalkozó dolgozók, akik eddig még vadászati szakképzettséget nem szereztek.

*
Az Országos Nyárfabizottság tagjává nevezte ki az OEF vezetője 

Keresztesi Béla főigazgatóhelyettest, ugyanakkor Sáli Emil főosztályvezetőt az Országos Nyárfabizottság titkári teendőinek ellátásával bízta meg.
*

Újítási előadók versenye. Az Az 1957 IV. negyedévre az újítási előadók versenyének értékelése és a nyertesek jutalmazása a következőképpen alakult. Az ipari vállalatoknál: 1. Bősze Ferenc a Hárosi Falemezművek újítási előadója, jutalom 700 forint, 2. Kudell Lajos (Ládaipari Vállalat), 500 forint, 3. Demeter Lajos (Erdőkémia) 300 forint ju

talommal. Az erdőgazdaságoknál, a nem gépesített erdőgazdaságok csoportjában 1. Rösler Károly, a székesfehérvári erdőgazdaság újítási előadója, jutalom 500 forint, 2. Kató Pál (Győr) 400 forint, 3. Schmuck Mihály (Zamárdi), 300 forint; a gépesített erdőgazdaságoknál: 1. Tóth Gyula (Eger), 500 forint, 2. Bő- gér András (mátrai erdőgazdaság) 400 forint, 3. Hortobágyi Zoltán (Sárospatak), 300 forint jutalommal.
*

A tavasz első virágairól olvashatunk érdekes képes beszámolót a
Természettudományi Közlönyfebruári számában Simon Tibornak, a biológiai tudományok kandidátusának tollából. Bemutatja hazánk különböző tájain elsőnek jelentkező februári és kora márciusi virágokat, amelyeknek egy részénél a növekedés már a hótakaró alatt megindul, sőt a magas hótakaró alatt találtak például virágzó

havasi harangrojtot(Soldanella alpina L.) és csillagvirágot (Scilla bifolia L.). Felvonulnak az ismertetésben többek között
a kikeleti hóvirág(Galanthus nivalis L.), a téltemető (Eranthis hiemalis Salisb.), a Mecsekre jellemző

illatos hunyor(Helleborus odorus W. et K.). Bemutatja a különböző kankalinokat, sáfrányféléket s az alföldi erdei nk legszebb korai ékességét az egy hajú virágot (Bulbocodium vernum L.).
ERDŐGAZDASÁG
és faipar

1958. évi 3. szám. Ára 2 forint.
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^fásítási -/~4ÓHCIp

Március 10. és április 10-e 
között Fásítási Hónap kere
tében bonyolítják le erdő
gazdaságaink a tavaszi fá
sításokat. Ennek során az 
erdőgazdaságok szakembe
rei jelentékeny felvilágosító 
munkát kell hogy végezze
nek. A fásítók egy része 
közület vagy közösség, víz
ügyi szerv, állami gazdaság, 
vasút, termelőszövetkezet, 
legeltetési társulat stb. 
Ezekkel kapcsolatban is van 
tennivalónk, de még nehe
zebb munka az egyéni fá
sítók felvilágosítása. Ezek
nek a kioktatása igen fon
tos, bár az egyéni fásítók 
által évről évre végzendő 
fásítások területe rendsze
rint kisebb, mint az orszá
gos főhatóságok alá tartozó 
szerveké. Meg kell azon
ban győzni az egyéni gaz
dálkodókat, hogy a fásítás
nak milyen nagy szerepe le
het az egyéni faellátás meg
javításában. Erdészeti szem
pontból is nagyjelentőségű 
ez a propaganda, mert a la
kosság a saját maga által 
létesített fásításokon tanulja 
meg értékelni, megbecsülni,

A fásítási munka és a fásítók 
fokozott megbecsülésére ké
szült plakett, Hodina A. Mi
hály iparművész alkotása; ez
zel idén 50 kiemelkedő munkát 
végzett fásítót vagy fásító kö

zületet tüntetnek ki.

szeretni a fát és az erdőt. 
Ilyen nevelő munka után 
joggal számíthatunk majd, 
hogy kevesebb lesz a kárte
vés, a lelkiismeretlen vagy 
oktalan pusztítás az állami 
erdőkben is. Az egyéni fásí
tásokban igen nagy jelentő
sége van a gyorsannövő fa
fajoknak, különösen az akác 
és a nemesnyárak alkalma
zásának. Ezeknek a fafa
joknak a csemeteellátása is 
nagyon leegyszerűsíthető, 
hiszen az évente szükséges 
tíz-húsz akác és nyár cse
metéjét a kertje egyik sar
kában akárki maga is meg
termelheti. De különösen 
könnyű és egyszerű ez a 
munka a jól dugványozható 
nyárfával Az erdészeknek 
arra kell vigyázni, hogy fel
hívják a figyelmet: honnan, 
milyen fákról szerezzék be 
a fajtiszta dugványokat és 
hogyan végezzék el a dug
ványozást.

Ettől függetlenül az erdő
gazdálkodás feladata felké
szülni a csemeteszükségle
tek biztosítására és lehetővé 
tenni, hogy minden fásító 
hozzájuthasson az igényelt 
csemetéhez. Ezek a felada
tok évről évre növekedni 
fognak, de már ezen a ta
vaszon is megközelíti a fá
sítás szükséglete a 150 millió 
csemetét és suhángoí. Ezzel 
a mennyiséggel a községek 
és városok bel- és külterü
letén 7710 hektár, az egyéb 
szerveknél 2220 hektár és 
az egyéni gazdálkodók terü
letein 6200 hektár kerül az 
idei tavaszon befásításra. Ez 
együttvéve kereken 16 000 
hektár új fásított területet 
jelent. Az egyéni fásításokat 
a végrehajtás során kormá
nyunk mintegy 8 millió fo
rinttal támogatja ebben az 
évben.

A Fásítási Hónap propa
gandája során arra kell tö
rekednünk, hogy felhívjuk 
a figyelmet a fa, az erdő je-

Töreky Ferenc plakátja

lentőségére, megbecsülésére 
és megszerettessük a fásí
tási munkát a várható ered
mények megfelelő értékelé
sével. Mindezt a lehetőségek

Eredményes fásításért jelvény. 
Töreky Ferenc terve szerint 
készült és idén 300 példányban 

kerül kiosztásra.

szerint tegyük színessé, ki
sebb műsoros ünnepségek, 
filmbemutatók által. A MO
KÉP megyei filmkölcsönzői
ben már elég szép számmal 
vannak erdészeti vonatko

zású filmek: ne porosodja
nak ott hiába! Sok helyen 
bizonyára el lehet azt is ér
ni, hogy a Fásítási Hónap 
során ezek a filmek megje
lenjenek a rendszeres mozi
előadások kísérő műsorai
ban is.

Az Országos Erdészeti 
Főigazgatóság többek között 
ízléses, újszerű plakáttal 
járul hozzá a fásítási pro
pagandához. Tekintsék az 
erdőgazdaságok szívügyük
nek, hogy a plakát minden 
községi tanácsházban, erdé
szeti és erdészkerületi szék
helyen és a községek más, 
sokat látogatott helyein is 
megjelenjenek. A fásítási 
munka és a fásítók fokozott 
megbecsülését jelenti az az 
új művészi bronzplakett és 
„Eredményes fásításért“ jel
vény is, amelyekkel a jó 
munkát végző fásító közü- 
leteket és a kiemelkedő 
eredményt elért egyéni fá- 
sítókat vagy a fásítás mun
kájában kitünteket jutal
mazzák.
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Nemzetközi jellegű lesz
a Mezőgazdasági KiállításMég messze van szeptember 12-e, a Mezőgazdasági Kiállítás megnyitásának napja, de már elkezdődtek ai rendezés tennivalói. Kint a kiállítási területen már folynak az építkezési munkák és serényen dolgoznak a parkosítok és kertészek. Egyre elevenebbé válik az immáron két éve alvó kiállítás városa. Bent az irodákban művészek, rendezők, műszaki és pénzügyi szakemberek végzik csendes, de szorgalmas munkájukat, a kiállítás sikere érdekében. Egy-egy művészi vázlat, vagy műszaki rajz már sok mindent elárul a készülődésekről, de még többet mondanak a kiállítók tómat érvéi, vagy a már befejezés előtt álló és féltve őrzött kiállítási forgatókönyvek.Az idén az Országos Mezőgazdasági Kiállítás Nemzetközi Borversennyel bővül ki és éppen ez a nemzetközi jelleg teszi különösen indokolttá a már megindult lázas készülődést.Újszerű lesz a kiállítás erdé

szeti része is. Az erdészeti területrészen belül az eddigiek mellett Jcülön pavilont kapnak \a 
vadászat és az erdei mellékter-

CÍMKÉPÜNK:

A tokajhegy aljai felújítás szerves 
részeként befejezéshez közeledik a 

tokaji Nagykopasz-hegy fásítása.(Jérőmé René felv.)

mékek. Biztos, hogy ennek a két új pavilonnak is sok látogatója lesz. Bővül az élővad bemutató. A nemzetközi jelleg folytán a vadászat főtémája lesz 
a külföldi vadászvendégekkel 
még jobban megismertetni a 
máris igen jó hírnevű magyar 
vadgazdálkodást, de a magyar vadászok és a nem-vadászok számára is nagyon érdekes lesz akár a vadállományunk fejlődésének bemutatója sok híres vadásztrófeával szemléltetve, akár az élővadbefogási módok makettje.Az erdészeti rész súlypontja természetesen továbbra is az er
dőgazdálkodási és a faipari pa
vilon marad. Az eddigi gyakorlattól eltérően kerülni akarják a zsúfoltságot. A sok apró tárgy és vonatkozás szemléltetése helyett egy-egy főtéma köré csoportosul, inkább díszítő jelleggel, néhány mélléktéma.Az erdőgazdálkodás főtémája, az ország helyzetének megfelelően, a fásítás kérdése és természetesen ezen belül kiemelkedő helyet kap a nyárfásítás is. A nemzetközi borverseny miatt a szemléltető anyagot a történelmi borvidékek fásításai köré csoportosítják. A faipar főtémája sem lehet más, mint a műfagyártás és különösen a 
műfa-gyártmányok felhasznál
hatósága. Az egész műfakérdés újszerűsége biztosítéka a faipari pavilon sikerének.Míg az elmúlt években az erdészeti kiállítás elsősorban oktató jellegével inkább a szakemberekhez szólt, az idén a mondanivalók hangja inkább propagandisztikus lesz és elsősorban a közönséghez fog szólni. Mint mindig, az idén is igen nagy érdeklődésre tarthat számot a hazai és külföldi üj erdé
szeti gépek bemutatója. Hír szerint itt jó néhány, már régóta várt külföldi gépet is megismerhetünk majd, legtöbbjét működés közben.Mindezek arra engednek következtetni, hogy az idén is sok kíváncsi érdeklődő fogja megtekinteni az Országos Erdészeti Főigazgatóság pavilonjait.

Az akácmag 
előkészítése vetésreAz Erdő márciusi számában Tom

pa Károly egyetemi adjunktus számol be azokról a vizsgálatokról, amelyek az Erdómérnöki Főiskola erdőtelepítési és fásítástani tanszékén az akácmag vetésre való előkészítése tekintetében folytak. Megállapításainak lényege, hogy a gyakorlat szá
mára sem a leggondosabban végre
hajtott forrázás, sem az úgynevezett 
savas kezelés nem ad olyan kedvező 
eredményt, mint a héjkarcolásos (szkarifikációs) el járás.Ugyanebben a számban találjuk többek között Bogár József gyöngyösi fűrészüzem-vezető értékes képanyaggal kiegészített írását az erdei hossz
tolásról. A képanyag igazolja, hogy milyen komoly felkészüléssel kell a hossztolást megoldani. Lámfalussy Sándor egyetemi tanár fagyártmány- 
termelésünk további fokozásának le
hetőségeire mutat rá. Igen nagy gyakorlati jelentősége van Papp László ÉRTI kutató tanulmányának, amelyben a fenyőcsemetenevelés biztonsá
gának növelésére irányuló törekvések lehetőségeit világítja meg az alföldi homokon dolgozó csemetekertek számára.

Munkavédelem csőrlővel
A zamárdi erdőgazdaságnál a kö

zelmúlt időszak alatt három halálos 
baleset történt, mind a három fakiter
melésnél és mind a három a fenn
akadt, rádőlt fa előírás-ellenes eltá
volítása miatt. Az erdőgazdaságnál 
most 30 kilós, állófához rögzíthető 
csörlőt gyártottak s határozatot hoz
tak, hogy minden erdészet és minden 
vágásterület kapjon ezekből a csör- 
lőkbőL Kötelezték az erdészeket, hogy 
az állófára dőlt, fennakadt fát a jö
vőben csak a csörlő segítségével sza
bad eltávolítani.

ERDŐGAZDASÁG
és faipar

1958. évi 4. szám. Ára 2 forint.
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FELSZABADULÁSUNK ÉVFORDULÓJÁNAK ÜNNEPE 
A MAGYAR-SZOVJET BARÁTSÁG JEGYÉBEN

Hazánk felszabadulásának ti
zenharmadik évfordulóját az eddi
gieknél is emlékezetesebb ünneppé 
avatta a Szovjetunió párt- és kor
mányküldöttségének látogatása 
Hruscsov elvtárssal, a Szovjetunió 
Kommunista Pártja Központi Bi
zottságának első titkárával, a Szov
jetunió miniszterelnökével az élén. 
Sokszorosan átérezte minden ma
gyar ember, hogy milyen rendkí
vüli jelentősége volt 1945. április 
4-ének, amikor a diadalmas szov
jet hadsereg kiűzte hazánk terüle
téről a hitlerista hordák utolsó 
maradványait is. Ezzel a nappal 
történelmünk új fejezete kezdő
dött. És ez a fejezet jelenti egyrészt 
a szabad és független Magyaror
szág megszületését és ugyanakkor 
a megbonthatatlan magyar—szov
jet barátság elmélyülését. Amint 
Kádár János elvtárs mondotta a 
budapesti dolgozók nagygyűlésén: 
„Április 4-e a tények megdönthe
tetlen erejével hirdeti, hogy nem
zeti függetlenségünk, társadalmi 
haladásunk és a magyar—szovjet 
barátság szorosan összetartozik és 
egymástól szét nem választható“

De nagy jelentőségűvé avatta az 
idei felszabadulási ünnepet N. Sz. 
Hruscsov elvtársnak budapesti be
széde is, amelyben egyfelől rész
letesen elemezte, hogy mit jelent 
a Szovjetunió barátsága a magyar 
nép számára, mit jelentett ez a ba
rátság évtizedeken keresztül 1919, 
a Magyar Tanácsköztársaság hő
sies harcai óta, mit jelentett a 
munkás-paraszt hatalom kialaku
lása tizenhárom évvel ezelőtt, mit 
jelentett a Szovjetunió segítsége, 
amikor az ellenforradalmi felke
lés veszélyeztette a magyar nép 
boldogulását és jövendőjét; más

felől a budapesti dolgozók nagy
gyűléséről küldött rendkívüli je
lentőségű felszólítást a nyugati ha
talmakhoz. A világbékéért folyta
tott szívós és lankadatlan küzde
lemnek jelentős állomása ez a bu
dapesti üzenet. Büszkék vagyunk 
rá, hogy a világ legnagyobb béke
hatalmának első vezető államfér- 
fia Budapestről küldte nagy béke
felhívását az egész világ lelkiisme
retéhez: „A Szovjetunió népei ne
vében — mondotta Hruscsov elv
társ —, a szovjet kormány nevé
ben Eisenhowerhez, az Egyesült 
Államok elnökéhez, MacMillanhoz, 
Nagy-Britannia miniszterelnöké
hez fordulok. Kövessék a Szovjet
unió példáját, tettekkel bizonyít
sák jóakaratukat. Ez boldoggá ten
né az emberiséget, e nemes lépés 
emléke évszázadokig fennmaradna.

Hruscsov elvtárs az ünneplő nép között

Az atomfegyver-kísérletek meg
szüntetését úgy tekintjük, mint a 
teljes leszerelés felé, a világbéke 
biztosításának feltételei felé vezető 
első lépést, mint a két rendszer bé
kés együttélésének, békés verse
nyének útját.“

... Az ünnepet most követik a 
szocializmust építő békés munka 
hétköznapjai. De a tizenharmadik 
évforduló nagyjelentőségű tanul
ságai elkísérik a magyar népet a 
mindennapok útján is: erőt és len
dületet adnak nagy feladataink 
megoldásához. A magyar—szovjet 
barátság gyökerei egyre mélyebb
re hatolnak a magyar társadalmi 
fejlődés televényébe, mert ez a ba
rátság nemzeti fejlődésünk legszi
lárdabb alapja és egyben útmuta
tónk a világbéke gondolatának dia
dalához vezető úton.
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IMYES EllDŐMŰ VE1ÉST
Hosszantartó ítéli szünet után megkezdődött, folyik az erdősítés, telepítés, népesek a csemetekertek, a „Fák Hónapját“ faültetéssel ünnepli az ország. Az erdőgazdaságokra ismét nagy feladat vár. Felújítás

ra kerül 31 000 hektár vágásterület, az erdőgazdaságok tulajdonában lévő hasznosítatlan parlag területek
ből 10 000 hektáron végeznek erdő
telepítést. Ezen üzemi munkákhoz felhasználásra kerül 500 millió fa
csemete. Különböző szektorok tulajdonában lévő területeken és egyéni fásítások útján elültetésre kerül 
további 100 millió csemete és 5 mil
lió suháng, sorfa.

A jövő évi erdősítéseik, fásítások anyagszükségletének megtermeléséhez készülnek a csemetekertek. 
Jövő ősszel ismét 600 millió kiül
tethető csemete és öt és félmillió 
suháng, sorfa áll rendelkezésre.

A mag- és csemetegazdálkodás, erdő telepítés, erdőfelújítás az erdő
gazdasági termelés (halmozott termelési érték) 1/3-át képezi.Az erdőművelési terv mind az elvégzendő feladatok mennyiségét, mind azok értékét figyelmbe véve feltétlenül nehéz és komoly feladat. Ma, amikor a tervek mennyiségi teljesítése mellett döntő tényező az önköltség alakulása — a takarékos 
termelést minisztertanácsi határozat 
rendeli el a takarékossági mozga
lomról hozott határozatában — a feladat sokkal súlyosabb. A feladat kettősí a jelenben mint ésszerű takarékossággal végrehajtandó tervfeladat jelentkezik, ugyanakkor biztosítani kell egy sok év után visszatérő gazdasági cél eredményességét.

A takarékosság parancsaAhhoz, hogy a jelen, illetve jövő gazdálkodást eredményesebben lehessen megszervezni, az elmúlt évek eredményeit, hibáit kell ismernünk és okulva belőle, hasznosítanunk. A múlt feltárásával nagy lehetősége van annak, hogy a jövő eredményesebb, gazdaságilag hasznosabb legyen.A múlt gazdálkodásának értékelésénél legszembetűnőbbek a csemetegazdálkodás eredményei és hibái. 
Az elmúlt évek csemete gazdálkodá
sa sem a mennyiséget, sem a költ
ségalakulást tekintve nem érte el 
azt a színvonalat, amit az adottsá
gok alapján reálisan el lehet várni. A munka további fejlesztésére van lehetőség és javítani is kell azon.
Csemetehiány — csemetefeleslegAz erdőgazdaságok csemetetermelése nem volt határozott irányú. A távlati tervek mellőzése miatt egyes 
döntő fontosságú fafajból csemete
hiány mutatkozott, — bár a tölgyféléknél és bükkinél a maghiány miatt ez indokolható — ugyanakkor más fafajokból feleslegek jelentkeztek. Az országos csemeteönellá
tás csak 85 százalékos. Legrosszabb a csemeteönellátása a megszűnt 

északborsodi, a székesfehérvári, a 
kaposvári és az egri erdőgazdaság
nak, ahol az önellátás 40—80 százalékos. Az erdőgazdaságok fejlesztési terveikben rögzítették az erdőművelési és gazdasági érdekek összehangolásával a távlati fafaj szabályozást. A fásítás évente ismétlődő igénye ismeretes. A csemetenevelésnek ezt a célt kell szolgálnia, e feladatokhoz kell megnövelni a mindenkori szükségletet.

Miért veszteséges 
a csemetetermelés ?

A csemetetermelési ágazat az elmúlt gazdasági évben veszteséget hozott és a folyó évi tervekben is 
16 millió forint veszteséget irányoz
tak elő. Különösen hozzájárult a csemetetermelés országos veszteségéhez a miskolci, kecskeméti, 
pécsi, nyíregyházi, veszprémi, mát
rai és az egri erdőgazdaság.A veszteséges csemetegazdálkodás okai sokfélék. A rossz csemetekiho- zatal miatt a termelési érték — a megnevelt anyag értéke — alacsony. Különböző adottságok közt gazdálkodó erdőgazdaságok csemetekiho- zatala természetszerűleg változó, a veszteség azonban ezzel nem indokolható. Az egy ár csemetekerti területen megnevelt termelési érték 
legalacsonyabb a szolnoki erdőgaz
daságnál, 106 forint — adottságaik is a legrosszabbak, — a pécsi erdő
gazdaságnál 152 forint, a budapesti 
erdőgazdaságnál 138 forint, a gyulai 
erdőgazdaságnál 177 forint, a szé
kesfehérvári erdőgazdaságnál 170 forint, ugyanakkor az erdőgazdaságok átlaga 3—400 között van, leg
magasabb a szombathelyi és a 
sárvári erdőgazdaságnál: 800-onfelül.A termelési érték elmaradása mellett másik veszteségforrás a ma
gas termelési költség. A termelési értékhez viszonyítva legrosszabb 
arányú gazdálkodást a pécsi erdő
gazdaság folytatja. A termelési értéke 240 százaléka a termelési költség, a munkabér a termelési érték 106 százaléka, tehát több munkabért 
használ fel csemetekertjeiben, mint 
amennyi értéket produkál. A termelési érték és a termelési költség viszonyszáma a miskolci erdőgazdaságnál 215 százalék, a balassagyarmati erdőgazdaságnál 177 százalék, az egri erdőgazdaságnál 157 százalék, a váci erdőgazdaságnál 151 százalék, a magasbakonyi erdőgazdaságnál 147 százalék, ugyanakkor a tamási erdőgazdaságnál 77 százalék, a debreceni erdőgazdaságnál 81 százalék, a gyulai erdőgazdaságnál 84 százalék, a szegedi és a győri erdőgazdaságnál 87 százalék.
A veszteséges csemetekerteket 

meg kell szüntetni!Az alacsony csemetekihozatal és a magas termelési költség gazdál
kodási hiányosságok eredménye. 

Több erdőgazdaság — főként ott, ahol a többi feladatokhoz viszonyítva kisebb értékű a csemetetermelés — nem tekinti fontos tevékenységnek a csemetegazdálkodást, illetve csak csemetetermelést folytat — gazdálkodás nélkül.
Nem történik gondoskodás a cse

metekertek táperejének fenntartá
sáról, ugarolásáról, trápvázásáról. Az e célra igen alkalmas komposzt 
előállítását elmulasztják, komposzttelepeket csak elvétve fatálunk csemetekertjeinkben. Egyes csemetekertek helyét helytelenül választották meg, évről évre ismeretes azok eredménytelensége, de felszámolá
suk mégsem történt meg. A cseme- t ékért ek rentabilitását esetenként kell felülbírálni. Minden kert adottsága — talaj viszonyai, munkásellátottsága stb. — más és más, a gazdaságosság kérdését csakis tételes felülvizsgálattal lehet megállapítani, 
a nem rentábilis kerteket meg kell 
szüntetni.A takarékos termelésnél fontos tényező a ráfordítás ésszerű felhasz
nálása. A csemetekerteknél különösen jelentős a munkabérfelhasználás. Több, egyébként munkaigényes csemetekerti munka, mint az ápolás, kiemelés gépi megoldással jól bevált és helyenként kidolgozott módszereink vannak. A gépi munka 
alkalmazásával a ráfordítás csökkenthető. A szolnoki erdőgazdaság
tól kapott értékelés szerint a su
háng 31,7 fillér költség helyett az 
általa előállított suhángkiemelő 
géppel 16,6 fillér költséggel és sok
kal szebb gyökérrel emelhető ki.Az anyagtakarékosság érdekében 
a vetőmagnormákat valamennyi csemetekert részére ki kell adni.A csemetekerti tényleges gazdálkodás elsősorban a közvetlen kert
kezelők rátermettségétől, szakisme
reteinek, a lehetőségeknek felhasz
nálásától függ. A helyesen kiválasztott és megbecsült kertkezelők a vonatkozó szakutasítások és tapasztalataiknak ésszerű alkalmazásával eredményessé tehetik ezt az ágazatot is. Nagy értékek — több százezer forint — kezelése nem közömbös, sőt a megbízó és végrehajtó személy részéről egyaránt nagy felelősség.

Erdősítések, telepítések 
hiányosságaiAz erdősítés, telepítés — mint gazdasági ágazat — értékelése az erdőrészek változatossága miatt nehezebb. Mérték itt elsősorban a munka eredményessége, hasonló termőhelyi viszonyok között a létesítés ideje, a végzett pótlások mennyisége. Az eredményes erdősí

tések értékelését az elmúlt évben 
rendelte el az országos erdészeti fő
igazgató. Hasznosítható, megbízható országos adat még nem áll rendelkezésre, viszont helyi vonatkozásban az erdőgazdaságok többsége ismeri és felhasználhatja.

4
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A távlati és folyó évi tervek tel
jesítése alapvető követelmény. Az eredményesség tekintetében az egyéni felelősségtudat, a végrehajtó gondossága a döntő.A múltból ismeretes és a jövőben feltétlen kiküszöbölendő hibák közül a szakmai alaptervezés elnagyo- 
lását kell kiemelni. Nem szabad elfeledni, hogy a telepítés hosszú évek múltával érik fává, a tervezésnél 
elkövetett hiba éveken, évtizedeken 
át érezteti káros kihatásait. A hosz- szú időre történő előretervezés megfelelő alaposságot, gondosságot követel meg. Mai tudásunk szerint 
a legmegbízhatóbb tervezés a ter
mőhelyfeltáráson alapul. Mindenütt, ahol indokoltnak látszik, nagyobb területek esetében a talajvizsgálatokat el kell végezni.Gyakori jelenség a megtervezett 
talajelőkészítés elhagyása, vagy a 
nem kielégítő munkavégzés. Sok a visszaélés a szántások mélységét illetően. A főigazgatóság azon dolgozik, hogy az erdőgazdaságokat el- íása a speciális talajelőkészítési feladatok elvégzéséhez alkalmas erő- és munkagépekkel. Az ültetésnél található hibák, a pipás ültetés, szűk gödörméretek, az előírástól eltérő elegyítés oly gyakran érintett kérdések, amelyekről szinte már 
nem is lenne szabad szakemberek 
között beszélnünk, sajnos azőnban még kell. Ez elsősorban munkafe
gyelem kérdése.Az eredményesség érdekében a felhasznált anyag minőségét szigorúan felül kell bírálni, csak szab
vány minőségű anyag használható 
fel, illetve adható ki. Csemeteátvételkor az átadó és átvevő egyaránt felelős az anyag minőségéért. Osz- tályozatlan csemetét elfogadni nem < szabad.
Takarékosság az erdősítéseknélA szakmai előírások betartása mellett nem feledkezhetünk meg a beruházásként végrehajtott telepítési, újra erdősítési munkák költségalakulásáról. Ma, amikor országos 
takarékossági mozgalom indult meg, 
különösen fontos e téren az ésszerű 
takarékosság. A megtakarítás elsősorban helyes munkaszervezéssel, a szakmai előírások betartásával, a munka eredményesebbé tételével érhető el. Az erdősítéseket — mint beruházásokat — egy meghatározott költségterv szerint kell végrehajtani, a megadott költségeken vagy azokon belül.Az erdőművelés sokoldalú tevékenysége a maggyűjtéstől az erdőnevelésig mind megannyi munkafolyamat, amivel a jövő erdeje, annak gazdasági hasznossága befolyásolható, eredménye növelhető. E cikken belül nem áll' módomban kitérni valamennyi lehetőségre, a felhozott esetek viszont igen meggyőzőek lehetnek, hogy az erdőművelésen be
lül lehet és kell takarékos gazdál
kodást folytatni, az erdőművelés költségei, erdményessége, az erdőgazdaság egészére, a jövő gazdálkodásra nézve döntő fontosságúak.Az erdőművelés az erdőgazdálko

dás alapvető tevékenysége; végrehajtását érdemes és kell is megfelelő végrehajtó szervezetre építeni. A végrehajtók részéről a nagy gondosságot, utánajárást igénylő munka meghozza a fáradság gyümöl
csét, mi sem töltheti el jobb érzéssel az alkotó erdészt, mint büszkélkedni egy természeti értékkel, gazdaságilag hasznos erdővel, amelynek első kialakítása az ő munkája volt.

Palotás Ferenc

Gazdálkodjunk takarékosan
az élet minden területén!

A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány felhívással fordult az ország lakosságához, hogy a jó gazda módjára védjük és hasznosítsuk a rendelkezésünkre álló anyagi eszközöket. Gazdálkodjunk takarékosan az élet minden területén. Használjuk fel azokat az erőforrásokat is, amelyek ma még elfolynak a nemtörődömség, a pazarlás különböző csatornáin.
„A kormány felhívja, kéri a mezőgazdasági termelés különböző területei

nek dolgozóit, szakembereit, hogy óvják és védjék a társadalmi és szövetke
zeti tulajdont“ — olvashatjuk a felhívásban — „leplezzék le a közös vagyon, 
a népvagyon megkárosítóit. Bánjanak gondosan a gépekkel, gondoskodjanak 
lelkiismeretes karbantartásukról“.A felhívás külön is ráirányítja a figyelmét az erdőgazdaságok dolgozói
nak a takarékosságra. Kéri, hogy vigyék sikerre az országos takarékossági 
mozgalmat, mert ennek eredményei továbbgyarapítják szocialista hazánk erőit, így lesz jobb, derűsebb és boldogabb a magyar dolgozó milliók élete.

---------------- 4^ -----------------

Mi újság az erdőgazdaságokban?
Mindenütt folyik az erdősítés — Szép eredmények 
a fakitermelés és szállítás terén — Sárospatakon 

még április elején is havazott
A rendkívüli időjárás, mely áprilisban hóval tréfálta meg a sárospataki 

erdőgazdaságot és faggyal jelentkezett Nagykanizsán, jelentős elmaradást 
okozott az erdősítés és fásítás területén. Egyedül a kecskeméti erdőgazdaság 
végzett üzemi erdősítésésével, mert a februári enyhe időt jól ki tudta használni a homoktalajú területeken. Igen nagy nehézséggel küzdenek azok az erdőgazdaságok, ahol az erdősítendő területek jó része árterületre esik, és a hegyvidéki erdőgazdaságok. A szolnoki és szegedi erdőgazdaság a Tisza 
szokatlanul korai áradása miatt át kellett csoportosítsa az erdősítési munkát.

A miskolci erdőgazdaságban, melynek területei nagyrészt magas hegyekre esnek, az alacsonyabb erdőrészeken tudtak április elején erdősíteni a miskolci és a szendrői erdészet egyes területein. Hasonlóképpen eltolódott 
a Fák Hónapja is. A szegedi technikum hallgatói felkészültek 10 000 suháng elültetésére. A szegedi erdőgazdaság a Fák Hónapjában résztvevő KISZ- bizottságok jutalmazására 2000. 1000 és 700 forintos díjakat tűzött ki. A sá
rospataki erdőgazdaság a KISZ-bizottságok segítségére számít az üzemi erdősítések behozásában is, mert a KISZ-fiatalok már az ősz folyamán is jelentős segítséget nyújtottak az újhelyi erdészetben Járási János kerületvezető erdésznek az erdősítésben.A fagyos, hideg idő annál jobban kedvezett a fakitermelésnek és a 
szállításnak. A kis feladatokkal rendelkező alföldi erdőgazdaságok csaknem 
kivétel nélkül végeztek éves fakitermelési tervükkel, csak a cserkéreg- termelésre alkalmas állományok várják a májust. Jól állnak a hegyvidéki erdőgazdaságok is a fakitermelés terén: első félévi tervükkel csaknem mindenütt végeztek. A nagykanizsai erdőgazdaság és a sárospataki erdőgazdaság 
részleteiben is teljesítette fakitermelési tervét, az előbbi a fontosabb választékokból túlteljesítést ért el. A zamárdi erdőgazdaság jelentős versenyt kez
deményezett a gazdaság erdészetei között s ez igen előrelendítette a fakitermelést is. Március végéig a szőlősgyöröki erdészet őrizte a rendszeresített vándorzászlót.A kései havazás különösen a közelítéseknek és a szállításoknak kedvezett. A sárospataki erdőgazdaságban a hómentes időben is az újulat legnagyobb kímélésével közelítettek. Papp István gépesítési előadó kötélpályaszerű, csörlővontatású újítása révén a vágásterület fölött emelik át a ki
termelt faanyagot, egyelőre 300—400 méter távolságba. Eredményesen folyik a közelítés a balassagyarmati és a békési erdőgazdaságban is. A kemény, fagyos talajt mindenütt kihasználják az erdőgazdaságok. Rendkívüli gondot 
fordítanak a fülledékeny bükkanyag szállítására; a bükk szinte országosan vasúti rakodóra, vagy a felhasználó üzemekbe került.Az eddig elért eredmények azt bizonyítják, hogy erdőgazdaságaink megfelelő gyorsasággal csoportosítják át erőiket és így a rendkívüli időjárás sem tudta megakadályozni az eredményes gazdálkodást. Eredményes munka 
után látnak hozzá az erdőgazdaságok a második félévi feladat elvégzéséhez.
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A csehszlovák 
erdészeti dolgozók 

üdvözlete április 4-reA csehszlovák erdészeti dolgozók nevében az erdészeti minisztérium országos erdészeti főosztályának igazgatója, Kost- 
ron L. elvtárs levelet intézett a magyar erdészekhez. Levelében a csehszlovák erdészek leg- szívélyesebb üdvözletét küldi a magyar erdészeknek Magyarország felszabadulásának ünnepe alkalmával. Sok sikert kíván a szocialista magyar haza kiépítéséhez az erdőgazdaság terén is. Levelében elmondja, hogy a csehszlovák erdészek fontos feladatok megvalósítása előtt állnak. Ezek a feladatok a következők: az erdőállományok nö- vedékének emelése, a kitermelt faanyag jobb kihasználása, az erdőgazdaságii munka produktivitásának növelése a gépek jobb kihasználása és jobb munkaszervezési módszerek alkalmazása útján. „Bízunk abban — írja —, hogy ezeknek a ne
héz és fontos feladatoknak a 
megvalósításánál hasznosítani 
tudjuk a magyar erdészek gaz
dag tapasztalatait, mert remél
jük, hogy a megkezdett együtt
működésünk még tovább fog 
fejlődni.“Megállapítja, hogy az erdőgazdaság fejlődése csak mitő- lünk, erdészektől függ, akik szakmájukat szeretik, s az erdőt céltudatosan nevelik, megteremtik a vadgazdaság feltételeit is, mert vad nélkül az erdő nem volna az, aminek lennie kellene, azaz: a népgazdaság 
értékes nyersanyagtermelésének 
egyik fontos ágazata, az időjá
rási és vízgazdálkodási tényezők 
szabályozója és a vadtenyésztés 
kimeríthetetlen kincseskamrája. 
Eeknek az alapelveknek az ér
vényesítésével — írja befejezésül Kostron elvtárs — kell 
igyekeznünk az erdőgazdálko
dást minél magasabb fokra 
emelni, hogy a mi boldog utó
dainknak, akik a kommunizmus 
útján haladni fognak, a legjobb 
állapotban adhassuk át. Ehhez a munkához kívánnak sok sikert.

A munkaruha
és védőruha juttatás új rendjeAz 1957. év végéig érvényben volt munka- és védőruha-rendelet 1953- ban látott napvilágot. Ez a rendelet központilag szabta meg, hogy melyik munkakörben, milyen munkaruha stb. volt adható. Az időközben eltelt évek során egyre inkább érezhetővé vált a rendelet ilyen értelemben vett tarthatatlansága, mivel azt a fejlődésnek megfelelően inem lehetett legalább évenként módosítani. A rendeletnek talán éppen a merevsége okozta, hogy annak kereteh egyes helyeken végül indokolatlanul túllépték. Illetékes szervek a rendelet megváltoztatásához többször is hozzákezdtek, de az — különböző okoknál fogva — egyszer sem juthatott el a megvalósulásig.Most a Forradalmi Munkás-Paraszt 

Kormány az egyéb rendezni valók mellett, viszonylag rövid idő alatt 
rendeletet adott ki ebben a kérdés
ben is, amelynek leglényegesebb tételeit a következőkben röviden ismertetem.Tekintettel az ország jelenlegi gazdasági helyzetére, a kormány tárcánként (minisztérium, főhatóság) 
megszabta, hogy az 1958. évben erre 
a célra mennyi pénzt lehet felhasz1- 
nálni. Az OEF részére megállapított keretet, a vállalatok között szétosztottuk és azt velük közöltük. A kormány rendelete értelmében az egyes vállalatoknál az üzemi tanács a kapott pénzügyi keret alapján állítja össze azt a jegyzéket, amely a vállalaton belül megszabja, hogy melyik dolgozó milyen munkaruhát és lábbelit kaphat. A ruhák .Juttatási idejét“ is a vállalatok szabják meg.A vállalatok tehát nagy önállóságot kaptak, de természetesen felelősségük is megnövekedett. A kormányhatározat értelmében a vállalatok 
anyagi felelősségeiéi tartoznak azért, ha a megszabott pénzügyi keretet túllépték. Ezen túlmenően a kormányrendelet úgy intézkedik, hogy a 
nyereségrészesedésnek a kifizetésre 
kerülő részéből az esetleges túllépést 
le kell vonni.A vállalatok önállóságának és felelősségének növelésén túlmenően a kormányhatározat egyéb jelentős változásokat is tartalmaz az eddigiekhez képest. Ilyen egyik leglényegesebb változás, hogy azokat a ruhaféle
ségeket, amelyek időjárás elleni vé
delmet szolgálnak (bunda, vattaruha, esőköpeny stb.) a rendelet értelmé
ben munkaruhaként kell kezelni. A rendeletnek ez a része azért lényeges. mert a dolgozókat érdekeltté teszi ezeknek a ruhaféléknek a kí
mélésében is, mivel ezek — a többi munkaruhához hasonlóan — a dolgozó tulajdonába mennek át, ha a juttatási idő lejárt és feltéve, hogy a dolgozó a ruhát egyedül használta.

A „juttatási idő“ új fogalom. A régi rendeletben kihordási időről volt szó. Ez a kifejezés sok vitára adott okot, mivel a ruha gyakran — különösen, ha a kisebb hibákat nem javították ki — nem tartott el a meg

szabott ideig. Most ilyen vitára nem kerülhet sor, mivel az egész probléma megváltozott azzal, hogy a kormány megszabta a felhasználható pénzügyi keretet. A juttatási idő tehát azt jelenti, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetünkben ennyit tudunk juttatni a dolgozóknak.Nagyon fontos kérdés, hogy a pénzügyi keret ismeretében az üzemi tanács alapos felmérést végezzen és ennek alapján biztosítsa a legcélszerűbb és legigazságosabb elosztást. Helyes volna, ha az előre nem látható problémák megoldására megfelelő keretet tartalékolnak.Igen fontos a kormányrendeletnek az a része is, amely kimondja, hogy 
az újonnan munkába lépő dolgozók 
részére az első hat hónapban csak 
használt ruhát lehet adni. A rendeletnek ezt a részét kell alkalmazni az időszaki dolgozókra nézve is. Az OEF utasítása értelmében új munkaruhát — használt ruha hiányában — csak abban az esetben lehet az időszaki dolgozók részére adni, ha a dolgozó kötelezettséget vállal, hogy a ruhát megvásárolja.A védőruhák tekintetében azonban más a helyzet. A rendelet mellékletében közölt védőruhák biztosítása 
kötelező, azoktól eltérni nem lehet. A megállapított pénzügyi kereten belül elsősorban a védőruha-szükségletet kell biztosítani. Ezen túlmenően pedig helyes, ha elsősorban a termelő munkában közvetlenül résztvevő dolgozókat látják el munkaruhával.A kormányrendelet és annak végrehajtási rendelete, illetve utasítása időközben már ismeretessé vált a vállalatok előtt. A feladat most az, hogy mielőbb elkészítsék a vállalat munkaköri jegyzékét és azt ismertessék a dolgozókkal, illetve, hogy január 1-től kezdődően érvényt szerezzenek a rendeletnek.

Nemes József
o

Mérnökök és technikusok 
ankétja Pécsett

A MTESZ Oktatási Bizottsága má
jus 3-ára és 4-ére ankétot hív össze 
Pécsre a vidéki mérnökök és tech
nikusok továbbképzése ügyében. Az 
ankétot a pécsi intéző bizottság ren
dezi. A MTESZ a múlt év őszén már 
konferencián vitatta meg a mérnö
kök és technikusok képzésének, to
vábbképzésének időszerű kérdéseit, 
de ezen a konferencián a vidéki 
mérnökök és technikusok helyzete 
alig került szóba. Ez tette szüksé
gessé a pécsi ankét megrendezését. 
Az ankéton az Országos Erdészeti 
Főigazgatóság, az Országos Erdé
szeti Egyesület, az Erdőmérnöki Fő
iskola és a soproni Erdészeti Tech
nikum küldöttei is résztvesznek. Az 
ankét a szervezés, a technikus to
vábbképzés és a mérnöktovábbkép
zés számos kérdését megvitatja.

O
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A cserkérdés és a rontott erdők ügye 
as Erdőgazdasági Tanács előtt

AZ ERDŐGAZDASÁGI TANÁCS márciusi napirendjét a cserszerfa fokozott mértékű felhasználásának kérdése, valamint a rontott erdők ügye töltötte ki. Különösen az előbb- bi kérdés váltott ki élénk vitát. A hozzászólók több ízben iis hivatkoztak az „Erdőgazdaság és faipar“ hasábjain megjelent írásokra és keresték ennek a valóban égető kérdésnek gyökeres megoldását.A cserfa faanyagának^ gyakran rossz minősége miatt ipari felhasználásra csak igen korlátolt mértékben alkalmas és mivel az ország erdőterületének 17,7 százalékát teszik ki a cserállományok, ez rendkívül súlyosan nehezedik erdőgazdálkodásunkra. A kérdés megoldását H o 1- d a m f Gyulának, a Tanács titkárának kitűnően összeállított eilőadói anyaga alapján a hozzászólók két irányban keresték. Elsősorban arra mutattak rá, hogy a cser indokolatlanul nagy területet foglal el. Az ország jelenlegi területén álló erdőségek nagy része a múltban konvenció és kegyúri célokra szükséges tűzifa megtermelésére szolgált és erre a célra a cser valóban igén alkalmas volt. Az erdőgazdasági termeléssel szemben ma fennálló magasabb követelmények természetesen már nem engedik meg a köny- nyebb felújíthat óságban rejlő egyoldalú előny kihasználását és minden erre megfelelő termőhelyen a ma még értékesebbnek elismert fafajok tenyésztését követelik. Nem jelenti ez azt, hogy a csert mindenütt háttérbe kell szorítani, mert a faanyag értékességét nagyrészt a feldolgozás technológiája határozza meg, s e téren az erdészet nem is olyan nagyon régen igen tanulságos példát kapott: a múlt évszázadban 

hasznot alig jelentő bükkfa ma egyik legsokoldalúbban hasznosított, értékes faanyagunk.
A TECHNIKA FEJLŐDÉSE arra mutat, hogy a faanyag minősége helyett a jövőben egyre inkább az adott területen megtermelhető faanyag mennyisége kerül előtérbe. Végzetes hiba lenne így a csert a neki megfelelő, illetve a ma még értékesebbnek ismert fafajok számára a mennyiségi termelés szempontjából kedvezőtlenebb termőhelyekről is végleg elüldözni.A megoldás másik iránya a már megtermelt csernyag minél gazdaságosabb felhasználása. Egyetértett a Tanács abban, hogy a kitermelt cserfaanyag minősége főleg az idős állományokban mutat nagymértékű romlást. Indokoltnak látta ezért az el egyetlen cser állományok műszaki vágásérettségi korát a ma általános vágáskonniál jóval alacsonyabban megszabni. Az. ilyen módon kitermelésre kerülő többlet- fatömeg révén fokozottabb kíméletben lehetne részesíteni a még termelőképes értékesebb fafajok állományait.Célszerűnek látszik a negyven év körüli cserállományok b á n y a f a - termelésre való igénybevétele. Ilyen módon viszonylag egészsége • sebb faanyag termelhető, de módot adna ez arra is, hogy meggyorsítsuk a fafaj cserét az erre alkalmas területeken. Az ülés során nyilvánosságra hozott adatok szerint azonban az első és legfontosabb az, hogy az erdőgazdaságok legalább olyan mértékben vonják be a használatba a csert, amilyen mértékben azt részükre az üzemtervek lehetővé teszik, illetve amilyenre az üzemtervek kötelezik azokat. Nem enged

hető meg, hogy például a veszprémi erdőgazdaság az 1958—59. évi vágástervi javaslatába 25 hektár szál- és 31 hektár sarjcseres kitermelését irányozza elő 85 hektár szál és 170 hektár sarj üzemtervi előírással szemben. Az ilyen gazdálkodás eredménye, hogy például a pécsi erdőgazdaság kerületében 800 hektár cseres van a 81—100 éves korosztályban és 112 hektár a d00 éven felüli cseres. Az ilyen visszatartás is nagyban hozzájárul a cser szerfaszázalékának országosan alacsony voltához.
A KITERMELT FAANYAG gazdaságos felhasználása érdekében a Tanács elsősorban a bányászati célokra való fokozott mértékű igénybevételt javasolta. A rossz minőségű faanyagból az erdőgazdaságok termeljenek minél több bányaszéldesz- kát, bányadorongot, bányavasúti talpfát. Utóbbi választék tekintetében a Tanács a fafelhasználási tilalom feloldását, illetve a cseranyagnak erre a célra való kötelező felhasználását javasolta.A jó minőségű cseranyagot — általánosan elfogadott álláspont szerint — maradéktalanul a fafeldolgozó iparnak kell átadni. Mivel a jó minőségű anyag a rossztól már a vágásterületen elkülöníthető, szükségesnek látta a Tanács, hogy a vágástéri felvétel során már a különböző fafajokéhoz hasonló szigorú elkülönítésre kerüljön ez a két anyag.A további felhasználási területeket vizsgálva megállapította a Tanács, hogy a cseranyag felhasználásának végleges megoldását majd a rostosítás fogja jelenteni, amennyiben ehhez a mohácsi farostlemezgyárban a megfelelő műszaki feltételek meglesznek. Az eddigi kí-

menyesei nyárfelep a l3alafoHfelvidéken

A menyekei nyártelep, mögötte A nyártelep állandó ápolást ki- A jó törzsfejlesztés érdekében A nyárak magassági növeke- 
a festői szépségű Malom-hegy ván. A képen kézi kapálást szükséges a sarjhajtások eltá- déséről feljegyzések készülnek 

látunk volítása

z
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sérleti eredmények rendkívül biztatóak. Igen nagy jelentőségű lenne, ha a rostlemezgyártás alapanyagát cserből fedezhetnék, mert ebben az esetben a jelenleg tervbevett nyáranyagot cellulózgyártásra vehetnők igénybe. Máról holnapra ez azonban nem megy, mert a mohácsi gépeket szállító gyárak az eredeti terv szerint csak nyáranyag felhasználásával számolnak, később azonban mód lesz arra, hogy ezeket a gépeket, illetve a gyártás technikáját megfelelő előkészítés után cserre állítsuk át.A cserfaanyagra vonatkozóan a szaksajtóban folyt vita ezzel egyelőre lezártnak tekinthető, 'bár maga a kérdés bizonyos vonatkozásban még mindig nyitott. Nem ismerjük még eléggé a jó, vagy rossz minőséget kiváltó elsődleges okokat. A Tanács ennek a kérdésnek felderítésére az ÉRTI rendszeres kutatómunkájának igénybevételét javasolta. Csak az e téren elért eredmények adnak megfelelő alapot majd a cser tenyészterületé- nek végleges megállapításához. Hangsúlyozta a Tanács, hogy ezt a kérdést magunknak kell megoldanunk, erre útbaigazítást más országok erdészetétől nem várhatunk, mert a cser jellegzetesen magyar fafaj.
A RONTOTT ERDŐK ügyét a Tanács Máj er Antal, az ÉRTI osztályvezetőjének előadói anyaga alapján vizsgálta. A tárgyalást általában az a nézet uralta, hogy az állományoknak ilyenirányú minősítésében légiéként a kezelő erdőgazdaság adottságai, — munkaerőviszonyok, egyéb felújítási és átalakítási
/á ecedfnéMpek a mc ipari, fctd&ty&zá&a Mcán

VINYESÁNDORMAJORONAz Erdőgazdaság és Faipar hasábjain az utóbbi időben gyakran jelentek meg cikkek a cser feldolgozásával kapcsolatosan. Az én véleményem is az, hogy gondos kitermeléssel, a fűrészüzemekben a szakszerű osztályozással és feldolgozással sok olyan választékot termelhetünk belőle, amivel tölgy gömbfát takaríthatunk meg. Például ipari és sörös donga, parkettaléc, vasúti normál talpfa.A döntő lépést szerintem az erdőn 
kell elkezdeni. A hossztolásoknál figyelembe kell venni, hogy mire alkalmas a kitermelt anyag. A donga- és fűrészárutermelésre alkalmas gömbfát 2—6 m-ig lehet hossztolni. A talpfának alkalmasat pedig 2,3, 2.4 2,5, 2,6 m hosszúságra vagy a többszörösére. Ugyanígy végezzük a széldeszkának alkalmas gömbfák hossztolását is. Több éves tapasztalat azt mutatja, hogy a bányáknak 95 százalékban csak 1,2 m hosszúságú széldeszka kell, tehát a széldeszkának alkalmas gömbfát 1,2 m hosszúság többszörösére kell hossztolni.

kötelezettség stb. — játszanak szerepet. Nem lehet egyedül azt döntőnek elfogadni, hogy az adott területen álló faállomány képes-e a lehető legnagyobb termelékenységet biztosítani, hanem figyelembe kell venni a gazdaságossági kérdéseket is. Nem lehet minden sarjerdőt rántottként kezelni. Ezeknek a szubjektív szempontoknak az érvényesít- hetését látta a Tanács a rontott erdők összeírására adott főigazgatósági intézkedésben és ilyen meggondolásból helyeselte azt. Az összeírás kiindulópontot ad majd az üzemrendezőknek, hogy a gazdaság erőivel számoló reális előírásokat tehessenek. mert a rontott erdők átalakítására irányuló előírást csak az üzemterveken keresztül lehet és szabad érvényesíteni.Bár ez külön kifejezésre nem jutott, mégis érdemes felfigyelni arra, hogy mindkét anyag tárgyalásában milyen komoly1 tekintéllyel szerepeltek az üzemtervezés adatai és maga az egész üzemtervi munka. Még kevéssé elismerten nagyjelentőségű az a tény, hogy már csaknem a teljes üzemterületről pontos üzemtervi felvételekkel rendelkezünk és ezen túlmenően az üzem nagy részét illetően már össze is tudjuk vetni az utóbbi évek gazdálkodását a tervezettel. Ez az egyetlen alapja a célszerű erdőgazdálkodásnak, legfőbb támasza minden erdőgazdaságot irányító vezetőnek! Ez az talapja fejlesztési terveinknek és ennek végrehajtását kell, hogy szolgálják az éves, vállalati részlettervek. Csak helyeslni lehet, ha szakembereink üzemi munkájukban elsősorban az üzemtervekre támaszkodnak.
Jérome René

A választékok figyelmen kívül hagyásával termelt rönkök feldolgozásánál sok a veszteség. A széldeszka termelésre alkalmas rönk esetében mutatkozik ez meg a legjobban. A 4 m hosszú rönk széldeszka termelésénél 0,4 m hossz megy hulladékba, mert az fríz termelésre minőségénél, a széldeszka termelésre pedig méreténél fogva alkalmatlan. Ugyanez a helyzet a talpfa termelésnél is, akár a már kivágott talpfát hossztoljuk, akár előre hossztolunk fűrészrönkből. A talpfa és rönkvég feldolgozása már többletmunkát és többletbért is okoz.
A fűrészüzemben pedig gondosan 

kell osztályozni a rönköt. Külön-kü- lön kell gyűjteni a dongának, fűrészárunak, talpfának és a széldeszkának való rönköt. E választékok oldalanyagából pedig kitűnően termelhető a fríz.A széldeszka termelés céljára szánt rönk felfűrészelésekor szintén kiválogathatok azok a darabok, amelyek alkalmasak fríz termelésre.A cserfelhasználás növelését, valamint az értékesebb választékok elő
állítását a széldeszka termeléssel kell 

egybekötni, különösen a gyűrűs el- válásos és fagy léces rönkök esetében. Ugyanis a 35 cm átmérőjű és ennél vastagabb rönkökből, az átmérőtől függően 1—5 darab 100 mm-es pallót fűrészelünk. így a gyűrűs elválásos részen kívül 25 mm-es fűrészárut kapunk jó minőségben. A 100 mm-es pallót pedig 25 mm-re vágjuk visz- sza és a bél, illetve gyűrűs elváláson kívül eső részből falfrízt hossztolunk, míg a többi részét széldeszkának hossztoljuk. A rönk befogását a keretfűrészben pedig úgy alkalmazzuk, hogy fagyléces (fagyrepedt) rész egy pallóban maradjon bent. A talp- fatermelés céljára alkalmaé rönköket pedig két csoportba osztályozzuk. Az egyik csoportba az egy darabot kiadó rönköt, a másik csoportba pedig a két darabot kiadó rönköket. A kétdarabos rönköket szintén kétfelé kell osztályozni. Ez szükséges azért is, mert a minimális vastagságú rönkből (35 cm átmérő) csak két talpfa vehető ki, a vastagabból pedig a közép (bélrész) ipari vagy sörösdongának vágandó. A következő penge beosztással: R/26, 1/160, 2/23, 1/160, R/26, vagy R/26, 1/160, 4/23, 1/160, R/26. Ugyanez a módszer vonatkozik sörösdongatermelés esetére is. Ezzel a módszerrel a vastag cserrönkből hibátlan talpfát kapunk.Telepünk az elmúlt év folyamán hasonló módszerrel dolgozta fel a rendelkezésre álló cserrönköt. A tapasztalat azt bizonyította, hogy érdemes vele foglalkozni. A cser tehát 
nemcsak tűzifának való, hanem ipari 
célra is fel lehet használni. Telepünk jelentős mennyiségű tölgy gömbfát takarított meg csertalpfa és fríztermeléssel. Ezt az eredményt még javíthattuk és jobbá tehettük volna, ha a hossztolás már az erdőn a javaslatom szerint történne.Befejezésül ismertetni kívánom telepünk 1957. évi csergömbfa feldolgozásának néhány részletét, illetve közlöm egyes cikkek termelt meny- nyiségét. Telepünk 1957. évben felfűrészelt 9663 köbméter csergömb- fát. Ebből az alábbi cikkeket termeltük:Fríz 594 788 köbméter, a termelt összes fríz mennyiségének 47,8 százaléka, talpfa 731 788 köbméter, a termelt összes talpfa mennyiségének 53,9 százaléka, donga 106 048 köbméter, a termelt összes donga mennyiségének 11,3 százaléka, fűrészáru 1 282 800 köbméter, a termelt összes fűrészáru mennyiségének 22,9 százaléka, széldeszka 1 366 860 fm, a termelt összes széldeszka mennyiségének 100 százaléka. A felvágott csergömbfa a felfűrészelt gömbfának 42 százaléka. A kihasználásunk cser- gömbfából 65,4 százalék volt a tervezett 63,2 százalékkal szemben.

Papp Imrea Budapesti Fűrészek vinyesáin- donmajori telepének vezetője
Felhívás! Kérjük azokat, akik az Asotthalmi Erdész Szakiskolában 1952—53-ban végezték, az ötéves találkozó céljából közöljék címüket Kiss János erdésszel: Balatonkilifi, Cinegei erdészlakás.
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Az idei Kossuth-díjasok közül fölkerestük dr. Greguss Pál egyetemi tanárt a szegedi Tudományegyetem rektorát, az ottani botanikai tanszék vezetőjét és megkértük, hogy adjon képet lapunk olvasói számára arról a közel négy évtizedes ku
tató munkáról, amit az erdei 
fák szövettani vizsgálata terén 
végzett. . Greguss professzor ugyanis a Kossuth-díj II. fokozatát részben felsőoktatási munkájáért, részben németül és angolul megjelent, világszerte feltűnést keltő művéért kapta, amelyben a ma élő nyitvatermők faszövettani meghatározására vonatkozó kutatásait foglalta össze.Kérdéseinkre Greguss professzor többek között a következőket mondotta:

— A xylotómiai kutatások a fák belső szerkezetének feltárására irányulnak. Minden fa külön egyéniség, mindegyiknek megvan a maga sajátos szerkezete, sőt ugyanahhoz a fajhoz tartozó faegyedek is — a fajra jellemző tulajdonságokon felül — egyéni tulajdonságokkal is rendelkeznek. Ugyanúgy, mint az emberek. A fa finomabb szerkezetének ismerése ipari 
szempotból is fontos kérdés. 
Nem közömbös a fafeldolgozás 
során, hogy valamely fa milyen 
termőhelyről származik, milyen faji és egyedi szövettani tulaj donságokkal rendelkezik, mert sokszor ez dönti el az ipari használhatóságát.Közben Greguss professzor megmutatja a xylotómiai metszetek gyűjteményét, amelyben a világ valamennyi nyitvatermője, fenyőféléje megtalálható és ugyancsak együtt vannak már az európai; lombos /iafé- lék metszetei is.-— A fából egészen finom metszeteket készítünk a mikroszkópos vizsgálat számára, vagy pedig a finomabb egységeket foszlatva tesszük vizsgálat tárgyává. Az ilyen foszlányok is a megfelelő összehasonlító anyag feldolgozásával — kellő útmutatást adnak az egyes

tanárralfák szövettani szerkezetének meghatározásához. Gyakorlati szempontból' is több irányban fontos ez a kutatás, például egyes szerszámok, hangszerek csak bizonyos tájakon, megfelelő termőhelyeken felnövekedett fákból készülhetnek.— Tudományos szempontból is igen fontos különböző famaradványok vizsgálata, főleg

geológiai vonatkozásban. Bányákból előkerült fakövületek mikroszkópos vizsgálata útján 
tízezer, százezer évre visszame
nőleg meg tudjuk állapítani a 
fának a faját, korát, a fa élő 
időszakának klímaviszonyait, hogy mocsaras vagy száraz, hideg, meleg vagy váltakozó időjárási körülmények között növekedett-e föl. így tudjuk megállapítani például azt, hogy 
Magyarországon húsz-harminc 
millió évvel ezelőtt babérerdők 
díszlettek, ébenfák, hatalmas 
pálmaerdök kísérték a babérli
geteket. És ezt mind a xylotó- mia, a faszövettan mutatja meg; az egyes famaradványok vékony csiszolatából tudjuk meghatározni az eltemetett évezredek erdőinek természetét.— Elsőnek dolgoztam fel a 
fenyőfélék, a nyitvatermők 
xylotómiai sajátosságait. Ennek érdekében széleskörű nemzetközi kapcsolatokat kellett kiépítenem, hogy a világ minden részéből megkaphassam a megfelelő famintákat. Mikor könyvem megjelent, a nemzetközi tudományos világ nagy elismeréssel fogadta, mert eddig csak 

néhány fenyőféléről állt rendelkezésre hasonló munka. Ma már százával kapom a külföldi 
leveleket: Angliából, Dániából. Dél-Amerlkából, Észak-Ameri- kából, a Fülöp szigetekről, Indonéziából, Japánból, Kínából. Hollandiából, Svédországból, a Szovjetunióból, Új—Zélandból, de természetesen jóformán a 
világ minden botanikai vagy er
dészeti kutatóintézetétől.,— Tudományos munkásságom másik problémája, ennek a fenyőcsoportnak a fejlődéstani vizsgálata. Erre vonatkozólag 
már 1917-ben — jóformán fiatal kezdő ember koromban — 
felállítottam egy fejlődéstörté
neti elméletet. Ez a tanulmányom Prágában jelent meg német nyelven. Csaknem negyven évvel később, 1954-ben volt alkalmam arra, hogy Párizsban a Nemzetközi Botanikai Kongresszus elnökségének felkérésére az egész világról összegyűlt növénytani kutatók előtt fejthessem ki a toboztermők fejlődésének elméletét. Ennek lé
nyege az a megállapításom — amit 1917 óta a szövettani és egyéb kutató munkám is igazolt —, hogy a növény ország 
nem egy törzsből, hanem leg
alább három törzsből fejlődött 
ki. Ezt tartom tudományos 
munkásságom legfontosabb te
rületének és legértékesebb ered
ményének.— Jelenleg többek között a 
magyarországi kövült fák vizs
gálatával foglalkozom, mintegy hatvan helyről beküldött kövületet vizsgálunk, amivel hazánk geológiai őstörténetének feltárását is nagy lépéssel vihetjük előre. Mintegy tíz évvel ezelőtt jelent meg magyar nyelven a közép-európai lombos fák szövettani vizsgálatára vonatkozó összefoglalásom és jelen
leg van sajtó alatt az európai 
lomblevelű fák xylotómiai meg
határozásának első kiadása; ez most németül jelenik meg. így a fenyőfélék és) a lomblevelű fák szövettani tulajdonságainak egybegyűjtésével sikerült kiépíteni azt az alapot, amire a további tudományos kutatás és gyakorlati következtetések felépülhetnek.

(ákos)
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rany
a mezőgazdasági tudományok doktora II. Kossuth-díjat kapottA magyar talajtani kutatás egyik legkimagaslóbb egyéniségét érte méltó kitüntetés. A talajtan sokoldalú művelőjének! eredményekben gazdag időszakát zárta le ez a megtiszteltetés. A legnagyobb magyar talajtanos, 'Sigmond Elek mellett már nem mint tanítvány, hanem miint munkatárs dolgozott. A talaj fizikai sajátsága megismerésének egyik nagyon jellemző és egyszerűen meghatározható módszere, az 
Arany-féle kötöttségi szám megállapítása. Az 1929^ben ismertetett eljárása már világviszonylatban is közismert. Hazai alkalmazhatóságát a széles gyakorlat igazolja.Ez a jelentős eredmény csak kezdet volt. Az Alföldön, Debrecenben működő tudós a továbbiakban elsősorban a tiszántúli talajokkal foglalkozott és hamarosan a kötött 
szikesek elismert szakértője lett. A szikesek fizikai, kémiai tulajdonságainak, genetikájának megismerése, és javításuk alkotta kutatásainak gerincét. De nem vált egyoldalúvá, már csak azért sem, mert a vezetése alatt álló intézet feladata szerteágazó követelményeket támasztott vele szemben. Talajtérképek, hasz
nosítási és talaj javítási szaktaná
csok, tanfolyamok, módszerek vallják szerzőjüknek. Mindezek mellett hű maradt a kutatáshoz. Ezt bizonyítja, hogy 1956-ban megjelent 
„A szikes talaj és javítása'" című könyve. 30 esztendős kutatás eredménye ez az összefoglaló mű, amihez fogható sem hazánkban, sem külföldön nem jelent meg. Tárgyalja a szikes talajoknak fizikai, kémiai tulajdonságait, genetikáját, típusait, javítási módjukat, mindenkor egységes szemléletben, a hazai viszonyokat egybevetve a külföldi eredményekkel.Könyvében külön fejezet foglalkozik a szikesek és az erdő viszo

Néhány szó a „V”-fák kijelöléséhezAz utóbbi időben élénk eszme
csere indult meg mind a műszakiak, mind a pénzügyiek körében a „V“- fák kijelölésének szükségességéről. Az előbbiek között szakmai szempontból, az utóbbiak részéről pedig főképpen a ráfordított, látszólagosan elég nagy összegű kiadás érdemességéről. Sajnos, még a műszaki dolgozók között is akadtak olyanok, akik a „V“-fák kijelölését nem tartották feltétlenül szükségesnek a legjobb erdőállomány kialakításához, azt csupán külsőlegesnek, a gyakorlattól idegennek, inkább csak néhány tudományos szakember olyan elgondolásának tartották, amelyre felesleges annyi kiadást áldozni.A „V“-fák kijelöléséről kialakult 

nyával. Ezen mi erdészek nem csodálkozunk, mert Arany Sándor kapcsolata az erdészekkel és az erdővel mindig szoros volt. Már dr. Magyar Pál alapvető kutatásainak talajtani részét is Arany Sándor végezte. 
Az erdész-gyakorlat számára is ő 
tartotta az első talajtani tanfolya

mot 1939-ben, majd azóta kétszer megismételte. Az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet debreceni laboratóriuma vezetésével 
az erdőgazdaságok részére számta
lan szaktanácsot, részletes talajtér
képet készített. Bármelyik erdész fordult hozzá kéréssel, kérdéssel, mindig készségesen állt rendelkezésre.Ez a közvetlen kapcsolat megokolja, hogy az egész erdésztársa
dalom őszinte örömmel hallotta, ol
vasta Arany Sándor kitüntetését. Tudjuk, hogy a Kossuth-díj nem jelenti munkájának lezárását, hanem ösztönzést ad tudásának még mélyebb kiaknázására, a talajtani tudomány és ezen keresztül az erdészeti gyakorlat fejlesztése érdekében.

és a külső gyakorlati szakemberek között szokatlan mértékig felfokozódott a vita, közben pedig a „V‘ -fák kijelölésének gyakorlati kivitele oly 
nagymértékben emelte a külső gya
korlati szakemberek, különösen pe
dig a kerületvezető erdészek érdek
lődését, de egyben jobb megértését 
és elsajátítását az erdőnevelési ha
ladó ismereteknek, amit többévi el
méleti oktatással nem lehetett volna 
elérni. A ,,V“-fák jelölése közben és annak felülvizsgálatánál értette meg a kerületvezető erdész a biológiai elveken alapuló tisztításoknak és gyérítő vágásoknak az Erdőnevelési 
Utasításban előírt: módszerek szerinti végrehajtását és annak gyakorlati fontosságát, ugyanakkor az eddigi 

tisztításoknál és gyérítéseknél elkövetett hibákat. Sok esetben előfordult ugyanis, hogy abban az erdőrészben, amelyben a „V“-fákat kereste és jelölte, már előzőeg a gyé- rítési kijelölés megtörtént. A ..V“- 
fák keresésénél látta, hogy milyen 
nagy hibákat követett el a gyérítés 
jelölésénél, melyeket nem követett volna el, ha az előzőleg már kijelölt „V“-fák biztos támpontokul, gócpontokul szolgáltak volna a gyérítés jelölésénél akár egy „segítő fa“ meghagyásánál, akár egy igen alkalmas „V“-fa koronájának szabályos növekedését akadályozó fa kivágásra való kijelölésénél.Az erdőnevelési utasítás elméleti és gyakorlati oktatása mellett a „V“- ták gyakorlati kijelölése igen nagy mértékben segítette elő a külső szakemberek gyakorlati tudását ahhoz, hogy megértsék az 1040/1954. sz. minisztertanácsi határozatban foglalt feladatok megoldását,, mely a népgazdaság részére minél több, minél jobb minőségű és minél olcsóbb fatömeg kitermelését írja elő. A „V“- 
fák kijelölésének költsége e célkitű
zések sikeres megoldásában bősé
gesen megtérül.

Urbánffy Ignác erdőművelési csop. vez„ Eger
természet tréfáiból.

Hogyan lehet egyből ötöt csinálni: 
erre csak a természet képes... Ez az 

öt fiatal bükkfa egy tőről fakadt.

Mit tanulhatunk
a csehszlovák forgácslemezipartól?1957. decemberében egy szakmai delegáció azzal a céllal utazott Csehszlovákiába, hogy tanulmányozza az ottani forgácslapgyártást és visszatérve a szerzett tapasztalatokat hasznosítsa a most megteremtésre kerülő forgácsdlemeziparban.Delegációnknak módjában állt — a közel három hét alatt — több üzemet meglátogatni, és tapasztalni, hogy a csehszlovák új faipari ágak — forgácslemez, farostlemez — magas technikai színvonalon, fejlett technológiával dolgoznak.A meglátogatott üzemek közül legfejlettebb e szempontból a Sumperk- Rejhoticei üzem, amely fűrészporból 
készít — 10 százalékos műgyantával ragasztva — homogén forgácslapot. Ez a nemzetközi forgácslap-iparban teljesen újszerű. Fűrészporból gyártott forgácslappal eddig még az irodalomban sem találkoztunk. A csehszlovákok állítása szerint csak Egyiptomnak van hasonló technológiával és hasonló alapanyaggal működő forgácslapüzeme. A gyártott forgácslapokhoz felhasznált fűrészpor kizárólag fenyő (főleg luc) 1—20
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Az erdésznek komoly fáradságába 
került volna, hogy elérje a fenti for

mát a sarjtölgy növekedésében 

milliméteres szem nagysággal. Kis mértékben — fűrészporral keverve — használnak asztalosüzemi gyalufor- gácsot is. Ebben az üzemben meggyőződhettünk arról is, hogy a nyers
anyag szállítása nagyobb távolságról 
is kifizetődő.Meglepő, újszerű és hasznos volt az a tapasztalat, amelyet a Zvolen- Bucinai faipari kombinát forgácslap üzemében szereztünk. Ez a vállalat évenként mintegy 250 ezer köbméter, kizárólag selejtes bükkrönköt dolgoz fel teljes egészében. A kombinátban 
fűrész-, parketta-, bútorlécleszabó-, 
talpfa- és vezetékoszlop, telítő, for
gácslap és furfurol üzem működik; 
brikettező és félcellulóze üzem fel
állítása folyamatban van. Az üzemben eddig gyártott bukasz-lapok három rétegűek voltak és bükkforgács- ból készültek. Belső forgácsként hulladékfából előállított, zabhoz hasonló rövid és vastag forgácsot használtak. A fát nem főzték, gőzölték, hanem száraz állapotban forgácsolták. E fedő forgácsot Bezner-féle la- posforgács-szeletelő géppel állították elő lapkás formában.Ezeknek a régi technológiával gyártott lapoknak rengeteg hibájuk volt. A szeget, csavart a laza belső forgácsszerkezet gyengén tartotta, nedves helyen beépítve a lapok erősen vetemedtek, a forgács nem filce- lődött, a kötés gyenge volt. A hibák okát abban lelték fel, hogy a fát száraz állapotban forgácsolták. A most bevezetett technológia szerint a bukasz-lapok külső és belső forgácsa már egyaránt teljesen lapos, de a felületi forgácsokat szeletelés után megtörik. így a lapok tömörek, 
felületük is sokkal szebb, mint a ré
gieké. A forgácslapok nyersanyaga jelenleg bükkfahasáb, amelyet későbbiek folyamán 30—40 százalék hulladékfával kevernek. A hasábfát szeletelés előtt körfűrésszel eldarabol
ják, majd három órán át gőzölik. Ezután kerül csak az anyag tovább- feldolgozásra. Megjegyezzük, hogy a belső forgácsban a kérget is bent 
hagyják, mert az — véleményük szerint — nem káros a lap minőségére. 
A préselés ma már csak 4—5 per
cig tart, ami jelentős termelékenység emelkedést jelent. ,Kiváló eredményeket értek el az üzemben a felületi nedvesítést eljá
rással. Az üzem távlati fejlesztési terve — mint minden csehszlovák faipari üzemé — a fának teljes feldolgozását célozza. Különösen tanulságosnak tartjuk azt a lényegében már megvalósult tervet, hogy fűrész
porból a továbbfeldolgozás előtt ki
vonják a fut fúr olt, amely a korszerű 
műanyag gyártás nélkülözhetetlen 
alapanyaga. Ezzel a kérdéssel ná
lunk is érdemes lenne foglalkozni. 
Elsősorban a szombathelyi forgács
üzemben lenne célszerű egy ilyen 
üzemrész felállítása.Ugyanilyen hasznosan lehetne fel

használni azokat a tapasztalatokat is, amelyeket ebben az üzemben a 
fűrészpor brikettezéséről nyertünk. Például kísérletek alapján megállapították, hogy a szárított (4—6 százalék nedvességű) fűrészporból gyártott brikett szilárdabb, mint a 12— 15 százalékos nedvességtartalmúból készített.Igen érdekes kísérletekkel ismertettek meg bennünket a Kralupi Faipari Kutató Intézet kísérleti üzemében, ahol éppen a forgácslemez- gyártás korszerűsítésével foglalkoztak. Ez az üzem kizárólag papír
gyári, furnérgyári, gyufagyári hulla
dékkal dolgozik. Újszerűnek találtuk, hogy a középforgácsnál a legkisebb forgácsmérettel a szabványos 3 milliméterről 1,5 milliméterre mentek le. Legújabb vizsgálataik azt mutatják, hogy a portartalom bizonyos határok között előnyösen hat a lap tulajdonságaira. Érdekes megállapításuk volt, hogy a felületinedvesítési eljárás szabályos alkalmazása érdekében a forgácslapot — mind a fedőt, mind a belsőt — 4 százalékos nedvességtartalomra kell leszárítani.Összefoglalóan megállapíthatjuk azt, hogy a szélesebb faanyagbázis

sal rendelkező csehszlovák faiparban 
az anyag maximális kihasználására 
törekednek, és az e téren elért eredmények részünkre is követendők. A szerzett tapasztalatokból mind azokat, amelyek nálunk bevezethetők, a most épülő szombatihelyi forgácslap üzemben már alkalmazni kell.

Kálmán Dezső

o
Egy kis „összedolgozást” kér 

a nagykőrösi pipagyár
A nagykőrösi asztalosárugyár — 

ahol egyben Albániából importált 
fából kitűnő pipát, cigarettaszipkát, 
azonkívül billiárd-dákót, sőt plexii
ből napszemüveget is csinálnak — 
új, nagy exportlehetőséggel biztató 
cikket akar készíteni: meggyfaszip
kát, meggyfából pipaszárat és séta
botot. Ehhez azonban meggyfára 
volna szüksége. De — mint a pipa
gyártás kitűnő szakembere, Szath- 
máry Imre mondotta — nem akár
milyenre, hanem sajmeggyre.

— Arra kérem a nagykőrösi erdé
szetet — mondotta —. legalább fél 
vagy egy holdon telepítsen sajmegy- 
gyet. Nem fog ráfizetni, mert már 
három év múlva ki tudja termelni a 
vékonyabb vesszőket, amiből mi ci
garettaszipkát csinálunk, négy év 
múlva már olyan vesszeik lesznek, 
hogy pipaszárat, sőt sétabotot is 
készíthetünk. Egyébként — folytat
ta — magát a feldolgozásra alkal
mas vesszőt is exportálhatjuk, tehát 
a telepítés minden más fánál hama
rabb hoz hasznot.

A kérést, íme, tolmácsoltuk, s né
zetünk szerint érdemes vele foglal
kozni ...

(ky. e.)

10 //
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teljesítményű mártó“ 
után megkapja a fej

csomagolása is nagyrészt 
segítségével történik

gépi erő

gyufagyártás lelke a mártógépA
Automatikusan rakja a szálra a 

gyújtófejet.

A mártógép másik vége szárító szalag1 
mint egy tüskés disznó

11 olyan.
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Lent:
Az üzem nyomdarészében készítik a,SÍS<Íob<1* 

zokra a különféle mintájú címKel1
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A gyufagyártás 
gyufát is

Lent:

A kül-
Ez

van legjobban gépesítve. A kész 
töltőgép rakja

itt a papírvágó 
és beldoboz papíranyagát

a dobozba

gép
ez a gép szeleteli

Ugyancsak gép viszi fel a dörzsmasszát a dobozok 
oldalára

Lent:
Laboratóriumban ellenőrzik az elkészített gyufák 
minőségét. Egy óra alatt 8.5 000 doboz gyufa készül
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Egy lengyelországi tanulmányút 
tapasztalataiAz elmúlt év végén a Lengyelországban járt faipari delegáció tagjaként alkalmam nyílt arra, hogy néhány lengyel faipari üzemben tapasztalatokat szerezhessek. Elsősorban arról kell tájékoztatást adnom, hogy a lengyel faipar szervezeti felépítése eltér a hazaitól. Lengyelországban az egész faipar, tehát a fűrész- és lemezgyártó, farost- és forgácslemez- gyártó ipar, a gyufaipar, a bútoripar, a papíripar, a cellulózegyártó ipar és a vegyes faáruipar jelentős része az 

erdészeti és faipari minisztérium ha
táskörébe tartozik. A faipar egyes ágazatai különböző, úgynevezett 
központi igazgatóságok irányítása alatt működnek.Delegációnk a két központi igazgatóság közül a farostlemez-, lemez- és gyufaipari központi igazgatóság vendégeként tartózkodott Lengyelországban. Két alkalommal látogatást tettünk az erdőipari központi igazgatóság fennhatósága alá tartozó fűrészipari üzemekben is. Az egyes igazgatóságok különálló tervező irodát tartanak fenn, illetve irányítanak. A farostlemez-, lemez- és gyufaipari központi igazgatóság tervező irodájában alkalmunk volt bepillan
tást nyerni a Nidában épülő forgács
lemezgyár terveibe is. Ez a gyár az idén márciusban kezdi a próbaüzemelést. Berendezése Nyugat-Német- országbain készült teljes egészében, f enyő-tűzifából fognak Beer-rendsze- rű háromrétegű forgácslemezt gyártani a Siempel-Kamp cég által szállított gépsoron. A napi termelést 90 tonnára tervezik, a gyár maximális kapacitása napi 120 tonna termelés. Ez bizony jóval felülmúlja a Szombathelyen épülő üzem kapacitását (20 tonna). A gyártás technológiája annyiban különbözik a Szombathelyen épülő üzem technológiájától, hogy Nidában tisztán fenyő fafajú dorong tűzifát használnak fel alapanyagként, szombathelyi üzemünkben pedig a fűrészüzemben keletkező lombos és fenyő vegyes hulladékot fogjuk felhasználni, s csak az úgynevezett borító forgácsréteget állítjuk elő fenyő-tűzifából. Kötőanyagként Lengyelországban is karbamid alapanyagú műgyantát alkalmaztak, mint nálunk, azzal a különbséggel, hogy a víztaszítóképesség növelésére 

lengyel kollégáink „Oestoil“ nevű 
emulziót kevernek a ragasztóanyagba. Megjegyzem, hogy a lengyelországi látogatás után az Országos Erdészeti Főigazgatóság már intézkedett az 
„Oestoil“ emulzió beszerzésére, amit 
a szombathelyi forgácslemezüzemben 
alkalmazni fogunk.A meglátogatott két fűrészüzem a Rucianei és a Hajnówkai volt. Ezekben elsősorban az volt tanulságos, hogy igen magasfokú az anyagmozga
tás gépesítése. Hoztunk magunkkal rajzokat is a tapasztalatok meghonosítása céljából. Arra persze nem gondolunk, hogy mechanikusan lemásoljuk a látottakat, hiszen azt a mű

szaki adottságok különbözősége nem engedi meg. Ellenben a látottak alapján kisebb műszaki módosításokkal könnyebbé tudjuk tenni a fizikai dolgozók munkáját és ez bizonyos fokig majd a termelékenységre is kihat.Lengyelországi útunk egyik értékes eredménye, hogy megismerkedtünk — ha nem is részleteiben — 
a Lengyelországban gyártott keret
fűrészekkel. Már a közeljövőben kilátás van arra, hogy a szombathelyi fűrészüzem új csarnokában lengyel keretfűrészeket építünk be. Sok ilyen keretfűrészt kapnak más fűrészipari vállalatok is.A Hajnówkai fűrészüzemben tett látogatás során előzetes megbeszélést folytattunk az üzem igazgatójával, Boleslaw Sulima elvtárssal arról,
<—232 000 forint megtakarítás—>
* újítások bevezetésével \

Bősze Ferenc, a Hárosi Falemezművek újítási előadója negyedévről negyedévre kimagasló eredményeket éi el. A faipari vállalatok újítási előadóinak versenyében az elmúlt év II. negyedében a második helyet érte ei, _ TH. negyedévben harmadik és a IV. negyedben első lett. Ezúttal 1041 pontot ért el s messze maga mögött hagyta a többieket, hiszen a második helyezettnek is csak 342 pontja volt.A Hárosi Falemezművek dolgozói

Kapható a könyvesboltokban, föld
művesszövetkezeti boltokban és a fa
lusi könyvárusoknál. Megrendelhető 
a Mezőgazdasági Könyvesboltból, 
Budapest, V., Vécsey u. 5. Ára fűz
ve 30,— Ft, kötve 35,— Ft.

hogy üzemünk és a Nyugatmagyáf- országi Fűrészek Vállalat dolgozói között szocialista munkaverseny ke
retében nemes vetélkedést folytassunk. A mi részünkről az Országos Erdészeti Főigazgatóság helyeslő jóváhagyásával már el is küldtük a versenykihívást, amit előzőleg a dolgozókkal széles körben megtárgyaltunk. Dolgozóinkat még nagyobb eredmények elérésére serkenti az a megtisztelő tudat, hogy a testvéri, szocializmust építő Lengyelország fűrészüzemének dolgozóival versenyezhetnek a maguk s mindkét nép javára.Külön meg kell emlékeznem, arról a rendkívül szívélyes, meleg fogadtatásról, amelyben delegációnkat Lengyelországban részesítették, amely a hagyományos lengyel-magyar barátság további elmélyítéséhez járult hozzá.

Hangyái Tibor igazgató, Nyugatmagyarországi Fűrészek

a múlt év utolsó negyedében 79 újí
tási javaslatot adtak be. Ebből 35-öt fogadtak el, 33-mat pedig be is vezettek. A tervszámok szerint az újítások bevezetésével 91 000 forint megtakarítást irányoztak elő, de ezt a tervet jóval túlteljesítették s a valóságban 232 000 forintot takarítottak meg. így az elmúlt negyedben össze
sen több mint 13 000 forintot oszthat
tak ki az újítók között.

Szabó Ferenc például 1700 forintot kapott, mert az ingafűrész után 
leeső hulladék felhasználására tett hasznos javaslatot. Ezt a hulladékot most a hullámlemezgyártásnál használják fel eredményesein. Szabó Ferenc javaslatának a bevezetésével a vállalat csaknem 56 000 forintos megtakarítást ér el. Igen értékes Szabó Gyulának és Tenke Ferencnek a gyűrűprésorsót átalakító javaslata is. A gyűrűprésorsót eddig emberi» erővel hajtották meg s ez nagyon nehéz, emberkínzó munka volt és a dolgozók egy-két hét múlva otthagyták. A két újító excenteres berendezéssel megoldotta, hogy a gyűrűprés- orsó egy lendítőkar meghúzásával mozgásba hozható. Ennek az újításnak az értékét pénzben nem nagyon lehet kifejezeni, de hogy mennyire 
hasznos a dolgozók megkímélése 
szempontjából, mutatja, hogy a két 
újítót 1000 forinttal jutalmazták meg.— Mi az oka annak, hogy a vállalat dolgozóinak ilyen alkotó kedvük van? — tettük fel a kérdést Bősze elvtársnak.

— A dolgozókban megvan az aka
rat. Ha időben méltányoljuk és elin
tézzük javaslataikat, akkor van ked
vük újítani és ésszerűsíteni, A mos
tani negyedben március 25-ig már 
tízzel több javaslat érkezett be, mint 
az elmúlt év utolsó negyedében. Azt 
hiszem, hogy ez mindennél többet 
beszél — mondotta Bősze elvtárs.

t!
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/4 HAZAI CSERFA roslleiitezipciri felhasználása
Wéber József, a Nyugatmagyarországi Fűrészek főmérnöke, múlt év augusztusában az „Erdőgazdaság és faipar“ hasábjain vitát indított a hazai cserfa minőségéről és ipari felhasználásának lehetőségeiről. Hogy a hazai cserfakérdés mind erdőgazdasági, mind faipari szemszögből nézve súlyos, az a vita során megjelent cikkekből egyértelműen kitűnik. Ennek részbeni megoldására — a vitaindító cikkel nagyjából egy időben — 

a Szegedi Falemezgyár laboratóriuma kísérleteket kez
dett a hazai cserfa rostlemezipari célokra való felhasz
nálási lehetőségének felkutatására. E célból laboratóriumi, majd a várakozáson felül kapott eredmények nyomán félüzemi, végül folyamatos üzemi gyártást folytatott.A sikerrel elvégzett kísérletek jelentésének rövid összefoglalóját az alábbiakban közöljük:

I. A hazánkban kitermelt cserfa 
mennyisége és minőségeA Faipari Kutató Intézet adatai szerint 1958-ban és az azt kcvető néhány évben az erdőgazdasági termelést cserfából kb. 350 000 m3-re tervezik. Ugyanakkor a kitermeléssel foglalkozó erdészeink és egyéb gyakorlati erdészeti, valamint ipari szakembereink előtt közismert az a tény is — ez részben kitűnik az „Erdőgazdaság és faipar“ idáig mégjelent cserfával foglalkozó cikkeiből is —, hogy az országban kitermelt cser- rönkmennyiség minősége nagy többségben még a III. osztályú rönkminőséget sem éri el. Ha most még figyelembe vesszük azt a tényt is, hogy a döntés után I. vagy II. osztályúnak látszó és minősített rönk tekintélyes része, a cserfa kedvezőtlen szövettani tulajdonságai miatt részben rönk tárolása, részben pedig az ipari feldolgozás alatt és után Válik selejtté, akkor meg lehet állapítani, hogy az összes kitermelt cserrönknek 

csak kis százaléka az, ami ipari feldolgozás útján való
ban értékállóan hasznosítható.A hazai cserfa minőségrontó tényezőivel e cikk keretein belül kimerítően nem kívánunk foglalkozni, hiszen azok szakembereink előtt már régen ismeretesek, legfeljebb röviden csak annyit, hogy a hazai cserfa azért nem alkalmas ipari célokra, mert:1. A gyűrűs elválás néven ismert évgyűrű irányú repedések előfordulásának egyik jellegzetes képviselője. A gyűrűs repedések a bélsugár-repedésekkel együtt a fa kidöntése után — amikor a döntésideji víztartalmát kezdi leadni, illetve a fa kezd száradni és ennek folytán zsugorodni — még tovább fokozódnak. Ez utóbbi természetes is, mivel köztudomású, hogy minél nagyobb a fa térfogatsúlya, annál nagyobb a zsugorodásnál beálló térfogatváltozás. Mivel a számottevő hazai fafajaink közül a cserfa térfogatsúlya szempontjából az első helyen áll (légszáraz súly 823 kg/m3) érthető, hogy a nagymérvű zsugorodás miatt, a ledöntött és olyankor még esetleg I. vagy II. osztályúnak látszó rönk a száradás következtében rövid időn belül a repedések és elválások miatt III. osztályú, de legtöbb esetben használhatatlan selejtrönkké válik.2. A bélsugár és gyűrűs repedéseken kívül a cserfánál egy másik döntő minőségrontó tényező a nagy számban előforduló fagyléc, illetve fagyrepedés. Ä fagyrepedéses helyek általában nagyon hajlamosak a gombafertőzésre.3. További gyakori és az előzőekhez kapcsolódó minőségrontó tényező a szijácskorhadás, ami az ipari telepeken fellelhető cserrönköknél jelentkezik. Bár a cserfa nem tartozik az úgynevezett fülledékeny fafa
jokhoz. mégis szakszerűtlen tárolás esetén hajlamos a 
korhadásra és emiatt az ipari feldolgozásra kerülő rönkmennyiség nagy része szíj ács-, sőt sok esetben belkorhadt.Mindezekből kitűnik, hogy bár népgazdaságunk jelentős mennyiségű cserfával rendelkezik, rossz minősége miatt az ipari célra értékállóan hasznosítani nem 

lehet, illetve nem volna szabad. Ennek következtében a cserfát túlnyomórészt tűzifaként kellene értékesíteni.Figyelembe véve azonban, hogy országunk ipari fában igen szegény és emiatt rétegelt falemeziparunk lemezipari fával való ellátása érdekében nagy tömegű — valutáért vásárolt — importfát kell behozatnunk és hogy a továbbfeldolgozó iparunk teljes anyagellátása érdekében nagymennyiségű farostlemezt importálunk, felvetődik az a kérdés, hogy az olyan nagy mennyiségben rendelkezésünkre álló cserfából nem lehetne-e mégis a tűzifánál lényegesen magasabb és hasznosabb értékű terméket előállítani, s a hazánkban most fejlődésnek induló farostlemezgyártás ipari nyersanyagaként felhasználni.Az előbbi meggondolásokból kiindulva kezdtük meg a Szegedi Falemezgyár laboratóriumában e cikk elején már említett kísérleteket.
Több hónapos laboratóriumi és üzemi kísérletek 

eredményeként megállapítottuk, hogy a hazánkban fel
lelhető cserfából akár egymagában, akár nyárfával ke
verve, megfelelő gépi berendezés és a már ismert tech
nológiai eljárások alkalmazása esetén — a sok minőségrontó tényező ellenére — igen jó minőségű és olcsó 
farostlemez gyártható.

II. A laboratóriumi kísérletek 
és az üzemi kísérleti gyártások

A laboratóriumi kísérleteket azzal kezdtük, hogy a vállalat telepén fellelhető cserfapallók egy-egy darabját megfelelő felaprítás és különböző ideig történő vízben való áztatás után feltártuk, illetve a rostokat összefogó lignint megpuhítottuk, majd rostosítottuk. Mind a feltárást, mind a rostosítást különböző gőznyomás és időtartam mellett végeztük, miközben természetesen figyeltük az anyag ezzel járó pH változását. Az előkísérletek bíztató volta arra késztett bennünket, hogy ezek után a cserfával — mint rostlemezipari alapanyaggal — behatóban foglalkozzunk. Ezért most már nagy gondossággal hozzáfogtunk laboratóriumi szinten III. osztályú és még annál is rosszabb minőségű cserrönkfából farostlemez előállításához. Az első precízen lefolytatott laboratóriumi kísérleti sorozat meglepő jó eredménnyel végződött. A kísérletek során részben tisztán cserfát, részben 50 százalékos cser-nyár keveréket dolgoztunk fel.Az alábbiakban közlünk néhány idevonatkozó szilárdsági adatot:
7. táblázat
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Farostlemez (50% cser + 
50% nyár), üzemileg 
feltárva, laboratórium
ban gépi úton rostosítva, 
öntve és préselve, utó
edzés nélkül................... 4 2 1200 325 551

Cserfarostlemez, labora
tóriumi termék, utó
edzés nélkül................... 4,1 2 1200 318 564

Cser farostlemez, labora
tóriumi termék, utó
edzés nélkül................... 3,7 2 1180 357 617

Cserfarostlemez, üzemileg 
feltárva, laboratórium
ban gépi úton rostosítva, 
öntve és préselve, utó
edzés nélkül ... -........... 3,4 2 1180 3G6 648

Cserjarostlemez, labora
tóriumi termék, utó
edzés nélkül................... 4,2 2 1170 388 648
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A táblázatban látható jó eredmények fokozott mértékben serkentettek bennünket a kísérletek üzemi szinten történő továbbfolytatására.Több üzemi kísérleti gyártást végeztünk, amelyek közül legjelentősebb egy nyolcműszakos folyamatos gyártás volt. Ekkor 27 116 m3 selejt cserrönköt dolgoztunk fel, több mint 14,5 tonna rostlemezzé. A felhasznált rönk három éves döntésű, erősen repedt, fagy léces és kb. 3 cm mélységig ható szijácskorhadt volt. Ezek az üzemi gyártások teljes egészében igazolták a laboratóriumi adatokat, ugyanis várakozáson felüli jó eredményekkel végződtek, mind minőség, mind rönkkihasználás szempontjából.Ha most még azt a tényt is figyelembe vesszük, hogy a Szegedi Falemezgyár farostüzeme — ahol ezeket a kísérleteket lefolytattuk — gépi berendezés szempontjából korszerűtlen, és hogy a technológiája elavult akkor nyilvánvaló, hogy ezek az eredmények 
korszerű gépi berendezés és technológia alkalmazása 
esetén még tovább fokozhatok. Az alábbiakban közlünk néhány szilárdsági adatot, amelyek a már említett nyolcműszakos folyamatos üzemi gyártás alkalmával készült lemezekre vonatkoznak.

2. táblázat
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Farostlemez (25% hámo
zott és 25% korongbal- 
tázott cser + 50% há
mozott nyár), üzemi ter
mék, utóedzés nélkül . . 3,8 2 1150 314 579

Cserfarostlemez, üzemi ter
mék, utóedzés nélkül . . 5 2 1150 296 632

Cserfarostlemez, üzemi ter
mék, utóedzés nélkül . . 4,5 2 1200 280 641

Cserfarostlemez, üzemi ter
mék, utóedzés nélkül . . 4,4 2 1180 336 663

Cser farostlemez, üzemi ter
mék, utóedzés nélkül . . 4,6 2 1200 343 662

Cserfarostlemez, üzemi ter
mék, utóedzés nélkül . . 4,4 2 1130 335 716A már felsorakoztatott szilárdsági vizsgálatokon kívül végeztünk az üzemileg gyártott cserlemezekkel néhány vízfelszívó, vízfelvevő és vastagsági méretvál

tozási vizsgálatot, amelyekből megállapítható volt, hogy a cserlemezek vizzel szembeni ellenállása nem 
rosszabb, sőt bizonyos mértékig jobb, mint a hasonló 
körülmények között készült nyárfarostlemezeké.A továbbiakban közlünk egy táblázatot szilárdsági adatokkal, amelyben összehasonlítjuk egyrészt a Szegedi Falemezgyár rostüzeme által készített cser és nyár, másrészt különböző külföldi, tehát többnyire fenyőfa alapanyagú és egészen korszerű, automatizált gépi berendezéssel készült rostlemezt.

3. táblázat,
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Magyar (Szeged) cserfa
rostlemez ........................ 3—5 2 1130— 

1200
300—

340
600—

660

Magyar (Szeged) nyárfa
rostlemez ........................ 3—5 2 1100— 

1200
300—

320
600—

640

Nyugatnémet („Homann“) 
farostlemez...................... 3—5 ? 1020— 

1080
240—

300
400—

520

Osztrák (,,A Funder“) fa
rostlemez ........................ 3—4 9 1080— 

1120
360—

380
480 —

520

Finn farostlemez ............. 4—5 9 1080—!
1110 1

; 400—
| 420

560—
600Ami a nyersanyagfelhasználást, a kitermelési százalékot és ebből kifolyólag a gazdaságosságot illeti, rönkköbméterre vonatkoztatva, az üzemi kísérletek az alábbi adatokat szolgáltatták: 1 m3 nyárfarostlemez 3,45 m3 III. osztályú nyárfűrészrönkből, 1 m3 cserfarostlemez 2,20 m3 III. osztályú cserfűrészrönkből készült.Ha eltekintünk a cser- és nyárfánál fennálló térfogatsúlykülönbségtől és csak az effektiv felhasznált köbmétert vesszük figyelembe, akkor — tekintettel arra, hogy a III. osztályú cser- és nyáriűrészrönk elszámoló ára forintban azonos — kitűnik, hogy a cserfa, mint 

rostlemezipari alapanyag 36 százalékkal olcsóbb, mint 
a nyár.

Maurits Lászlólaboratóriumvezető, Szegedi Falemezgyár

ZÁDOR ISTVÁN 
Kossuth-dijas festőművész és 
grafikus alkotása: Tutajok a 

Tiszán
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a i'züK.kenyÁh, ^.ima^áhtéhi a£ó£oxdu£áiáííü.'z
Dr. Kárpáti István—Dr. Kárpáti Istvánná (MTA. Botanikai Kutató Intézete, Vácrátót, 1958)Ha kézbe vesszük a Duna-ártéri erdők üzemterveiit, feltűnik, hogy sok helyen és aránylag nagy elegyarány- ban szerepel a szürkenyár (Populus 

canescens). 1952 óta, Duna-ártéri er- dőtipológiai, ökológiai kutatásaink során, számos alkalommal jártuk együtt az erdőket gyakorlati erdészekkel, és meggyőződtünk, hogy a 
Duna-ártéri szürkébb kérgü fehér
nyár változatokat majdnem minden 
esetben szürkenyárnak nevezték.Ez veti fel a gondolatot, — hogy nem érdektelen a szürkenyárral és annak hazai, Duna-ártéri elterjedésével néhány mondatban foglalkozni.Mint mindnyájan jól tudjuk, az általánosan elfogadott hazai szürkenyár (Populus canescens) név alatt a fehér nyár (P. alba) és a rezgőnyár 
(P. tremula) hibridjét éntjük. Téves 
következtetésre és félreértésre adhat 
okot, ha akár az erdőleírásokat ké
szítő erdőrendező, vagy a gyakorlati 
erdész nem következetesen alkalmaz
za ezt a nevet.Kutató útjaink alkalmával adatokat nyertünk, hogy a hazai Duna-ártéren 
csak igen szórványosan találkozunk 
természetes szürkenyár előfordulás
sal. Ez érthető is, ha figyelembe vesz- szük, hogy a rezgőnyár (P. tremula), a szürkenyár (P. canescens) egyik szülőfaja csak botanikai ritkaság a hazai Duna-ártérben. Eddigi kutatásaink közben két alkalommal állapíthattuk meg a rezgőnyár (P. tremula) természetes előfordulását. A Duna- ártéren Alsógödnél, Koltay György

nek pedig Szomfováról (Tolna m.) van adata. Valószínűleg évtizedekkel ezelőtt valamivel jelentősebb lehetett itt, de véleményünk szerint akkor sem volt gyakori. Ez a tény magában

A: Fehér nyár — B: Szürkenyár — C: Rezgőnyár (rajz: Csapody Vera, 1958.)is kizárja, hogy a hibrid faj természetes úton megtelepedve nagyobb jelentőséggel fordulhasson itt elő.Felvetve ezt a kérdést, nem érdektelen néhány mondatban Koltay György által szerkesztett „A nyárfa“ 
c. könyv alapján összehasonlítóan a két szülőfaj és a hibrid faj jellemző 

alaktani bélyegeit (lásd az ábrát) áttekintenünk (Koltay György: „A nyárfa“ 1953. p. 8—9. — módosítva).Koltay György Kossuth-díjas nyárfaspecialistánk több évtizedes mun

kával tanulmányozta a hazai Duna- ártéri nyárfa termőhelyeket és különös figyelmet szentelt a fehérnyárnál fahasználati szempontból lényegesen értékesebb szürkenyár előfordulásoknak. Ma már a hazai nyártermőhelyi kutatások széleskörű adatai állnak rendelkezésünkre Koltay 

| 
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Virágzat Termés Levél Levélnyél Rügyek
Egyéves 
hosszú 

hajtások
Kéreg

Fe
hé

r ny
ár

A virág murva
pikkelyei liasoga- 
tottak, a bevágás 

bán pillásak, a 
virágzás alatt nem 

esnek le

A toktermés 
hosszú 

keskeny, 
orsóalakú

Rövidít a jtásöko n
hosszúkás tojásdad v. tojás- 
dad, alul szürkén moly hős, 
alul (fonákán) szürkén moly

hos

Nyári nyúlt hajtásokon 
mélyen 3—7 karélyú, alsó 
oldala (fonáka) nemezesen 

hófehéren molyhos

Kereszt
metszete 

kerek

Gyapjasán 
szőrösek, 
fehérek 

tojásalakúak

Gyapjasán 
szőrösek

Sokáig síma marad, 
fehér vagy szürke, ké
sőbb nem mélyen ba
rázdált, körülfutó sö
tét színű, rombusz
alakú repedésekkel, 
öreg korban mélyen 
barázdált és sötét 

színű

'S8 
a 

*©
O> 
W

A virág murva
pikkelyei haso- 
gatottak, a be

vágásban pillásak, 
a virágzás alatt 

nem esnek le

A toktermés 
•hosszú 

keskeny, 
orsóalakú

Rövidhajtásokon 
többé-kevésbé kerek, tojás
dad, tompás egyenletesen 
fogas, hamvaszöld színű fó
liákén kopasz v. eleinte 
sűrűn selymesszőrű

Nyári nyúlt hajtásokon 
szíves-tojásdad, kihegyezett

Kereszt
metszete 

lapos

Kopaszok 
szárazak, 

tojásalakúak, 
fényesek

Símák, kopa
szok vagy 

csak gyengén 
szőrösek

Sokáig síma marad, 
sárgászöld

/ 
Sz

ür
ke

 ny
ár

A virág murva
pikkelyei haso- 
gatottak, be

vágásban a pillá
sak, a virágzás 

alatt nem esnek le

A toktermés 
hosszú 

keskeny, 
orsóalakú

Rövidhajtásokon 
kerek tojásdad, fonákán is 

zöldes kopaszodó

Nyári nyúlt hajtásokon 
durván fogazott, nem karé- 
lyos, alul szürkén molyhos

Kereszt
metszete 

kerek

Gyapjasán 
szőrösek, 
szürkés
fehérek 

tojásalakúak, 
csúcsuk 
nyúlt

Gyapjasán 
szőrösek

Sokáig sima marad, 
sárgás vagy szürkés, 
később sekélyesen ba
rázdált, öreg korban 
sötét színű és baráz

dált
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György, Kopeczky Ferenc, Tóth Imre és több erdész kutató munkája nyomán. Koltay György adatai és véleménye a szürkenyár szórványos Du- na-ártéri előfordulására vonatkozóan a mi megállapításunkkal egybehangzó.A szürkenyár általában fehérnyárral vegyesen fordul elő a Duna-ár- téren. Egyes termőhelyeken kiterjedt foltokban helyezkedik el és kétséget kizáróan megállapítható, hogy egy- egy ilyen folt egy egyed sarjadzása útján alakult ki. A szürkenyár (P. 
canescens) a szil-, kőris-, tölgy-liget- erdő (Querceto-Ulmetum hungari- 
cum) minden típusában (Veresgyűrű- somos-, szagosmügés-, gyöngyvirá- gos-típus stb.) előfordulhat természetes körülmények között. De előfordulhat a fűz-, nyár-ligeterdő legmagasabb, veresgyűrűsomos típusában 
(Salicetum albaefragilis cornus san
guinea typ) is. Ezeknek a társulásoknak a telepítésével megfelelő termőhelyen eredményesen foglalkozhatunk.
Nem minden panasz igaz, 

ami fénylik
Általános tapasztalat, hogy az erdei 

munkások a legtöbb panaszt a bérki- 
fizetésekkel kapcsolatban teszik meg 
és sok esetben felsőbb hatóságokhoz 
fordulnak jogosnak vélt sérelmük or
voslásáért. Helyes, ha dolgozóink nem 
tűrik jogaik csorbítását, de helytelen, 
ha. oktalan panaszokkal növelik a fel
sőbb szervek munkáját. Mert ilyen is 
van.

Kersánszki György és öt társa 
Nagydobosról írt levelében a bakta- 
lórántházai erdészet ellen emelt pa
naszt, mivel állítólag a kifizetett galy- 
lyat az erdészet csak úgy volt haj
landó kiszolgáltatni, ha abból a gyü- 
mölcstámrudat előzőleg kiválogatják. 
A vizsgálat megállapította, hogy az 
erdészet hibás ugyan, de nem a Ker- 
sánszkiék által emelt panasz miatt, 
hanem azért, mert első ízben elmu
lasztotta az átvett gallyanyagot tüze
tesen átvizsgálni. A gallyak közé 
ugyanis éppen a panasztevők hibája 
miatt sok, oda nem való választék is 
került.

Mág kirívóbb Győri Pál panaszá
nak esete. Győri a demecseri erdész 
ellen tett panaszt, aki állítólag bér
csalást követett el, mert Győri Pál 
leánya, Győri Magdolna a bérelszá
molási bárcán feltüntetett 180 forint 
helyett csak 140 forintot kapott kéz
hez. Kiderült, hogy nem is az erdész 
végezte a bérkifizetést, hanem Boda 
János erdőmérnök, aki a pénzt hiány
talanul kiadta Győri Magdolnának. 
A lány elköltött a kézhez kapott 
összegből, s odahaza azt állította, 
hogy kevsebb bért kapott.

Az efféle panaszok egyenlőek a be
csületes erdészeti dolgozók megrágal- 
mazásával.

(3

A FŰRÉSZPENQÉKRÖLA keretfűrészek teljesítménye szempontjából kétségtelenül legfontosabb
a pengék minősége.Sajnos, meg kell állapítanunk, hogy az eddig forgalomba hozott hazai pengék minősége nem teljesen felel meg a fűrészipar mai igényeinek. Ez alól kivételek a kisebb átmérőjű körfűrészpengék, amelyeket kisebb igényű munkákhoz jól lehet használni. A fűrészipar részére, különösen a keretfűrészek számára, főleg import eredetű fűrészpengék állnak rendelkezésre. Azonban ezek a drága valutáért vásárolt pengék egyik-másika szintén nem felel meg követelményeinknek. Ilyen például a Beckmann-féle penge, amely 140 milliméter szélességű és 2,2 mm vastagságú. A legnagyobb hibájuk, hogy igen könnyen szakadnak, másrészt 20 mm-rel keskenyebbek a korábban használt pengéknél pedig az a 20 mm a használhatóság idejét rövidíti. Egyébként a terpesz - tést sem tartja. Gyakran előfordul, hogy egy göcsös fenyőrönk is képes a terpesztés nagyságának 50 százalékát leszedni.Lényegesen jobbak a Lipowsky- féle pengék. Keménységük, rugalmasságuk kielégítő, a terpesztést huzamosabb ideig tartják, s főleg 160 mm szélesek. E pengék nyúlása sem akkora, mint a Beckmann-pen- géké.A legjobb keretfűrészpengénk ez- idáig a Klingelberg-féle volt. Vágásuk egyenletes, sima. Nagyobb előtolásnál (14—16 mm) sem lesz hullámos a vágás és a terpesztést is igen jól tartják. Az utóbbi időben kísérletezünk egy igen jó minőségű pengével, az úgynevezett perforált, két oldalt fogazott Lipowszky-féle pengével. Anyaga egyike a legjobbaknak, mert 1,8 mm vastagságuk ellenére is fenyővágás esetén még 4 óra után is megtartják a 0,6 mm terpesztést.

A fűrészpengék élesítése általában ma már mindenütt automata élezőgépen történik. A fogak dőlése 10—12°, fogmélység 17—19 milliméter és a fogtávolság 25—30 milliméter. Sajnos, a használatos köszörűköveink minősége nem kielégítő. Kemények, ezért a fűrészfogak elszíneződnek, elégnek (KB jelzésű kövek). Szerintem a fűrészpengék élesítésére a KA jelzésű kövek a legmegfelelőbbek. Ezek a kövek nem égetnek, a munka is könnyebb velük, s nem teszik tönkre a fűrészpengéket.
A fűrészpengék terpesztése nálunk ma már terpesztő automatával történik. Sajnos, főleg a pengék tökéletlensége miatt, ez sem biztosít egészen pontos terpesztést. így is adódhat 2—3 tized mm eltérés, azonban feltétlenül pontosabb a kézi terpesztésnél. Az eltérésnél egyéb dolgok is közrejátszanak. Azt hiszem a probléma nemcsak a mi üzemünké, hanem országos kívánság. Ez pedig a pengék felvasalásá

hoz szükséges 3 mm vastag és 40 mm széles, lapos acél. Ez a kívánság az utóbbi időkben volt különösen aktuális. Évekkel ezelőtt ugyanis voltak 3 mm-es vagy ennél vastagabb pengék. Ezekből lehetett méretpontos vasalást csinálni. Ma már a legvastagabb pengénk 2,2 mm, ledolgozás után 2 mm marad. A kengyelek 3 mm-es vasalásra vannak készítve, ami szükséges is, tehát a vasalás felperdül, így a méretpontosság nem biztosított.A másik hiba
a betétek pontatlansága.Igaz, hogy elkészítésük után méretük a kívánt pontosságú, de különösen téli időszakban például egy 100 milliméteres betétfa 102—105 mm lesz, egy 6 mm-es pedig 6.5 mm. A megoldás: fémbetéteket kell használni, amelyek méretüket a levegő nedvességtartalmának változásával nem változtatják*A felvasaláshoz szükséges 3 mm-es lapos acél hiánya és a fabetétek pontatlan vágást eredményeznek a leggondosabban előkészített fűrészpengék esetében is. Ilyen tényezők hatására nyúlnak a kereten kifeszített pengékhez kígyóterpesztőkkel, s ezek majdnem tőből hajtogatják a fogakat, hatásukra egy pengén belül is lényeges eltérés mutatkozik a terpesztés terén.Véleményem szerint télen, a nagy fagyok idején az előírt 5—7 tized mm keményfáknál, 6—8 tized puhafáknál a terpesztésre nem elegendő. Ugyanis a rönkre fagyott föld, jég és a „csonttá fagyott” rönk az első 5 percben leüti ezt a minimális terpesztést, a fa elfordul, a vágás hullámos lesz. Ilyen körülmények között a kár sokkal nagyobb, mint a haszon. Az ilyen fagyos időben — ha csupán két tized mm-re toldjuk meg a terpesztést —, akkor véleményem szerint, amit elvesztünk a több fűrészporban, azt a minőségben bőven visszanyerjük. Lehet, hogy elméletileg tévedek, de úgy érzem, hogy a gyakorlat ezt igazolja.Néhány szót szeretnék szólni 

a körfű részpengékről is. Többéves tapasztalat igazolja, hogy a ritka és ritkább fogazású körfűrészlapok sokkal inkább beválnak iparunkban, mint a sűrűek hosszirányú vágásnál. Gyakorlati tapasztalatok megegyeznek, hogy a 38—42 fogú körfűrészek a legjobbak, sajnos, ezekből nem áll rendelkezésünkre. Nemrég állítottunk egy úgynevezett sorozatvágó körfűrészt üzembe. A gép mellé mellékelt prospektus 28 fokú fűrészlapot ajánl, a gyártó cég a gépet mégis 40 fogú pengével látta el.Mindezek megírásával is az a célom, hogy az illetékesek segítségét kérjem a problémáink megoldásához, hogy ezáltal is hozzájárulhassunk a faanyagtakarékossághoz, minőségünk javításához és önköltségeink csökkentéséhez.
Kovács JánosBudapesti Fűrészek szolnoki telepe.

/S
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A szovjet erdőgazdasági tudomány w
A SZOVJETUNIÓ Tudományos Akadémiájának Erdészeti Intézette a Szovjetunió 40 éves fennállása alkalmából gyűjteményes műben tette közzé az erdészeti tudományban a 40 év alatt elért eredményeket. A tanulmányokat a legnevesebb szovjet tudósok írták.A könyv a következő részekre oszlik: 1. erdőismeret, 2. erdőművelés, 3. erdészeti gazdaságtan, erdőrendezés és erdőbecslés, 4. erdei fafajok nemesítése, 5. az elláposodott erdőtalajok lecsapolása, 6. erdővédelem, 7. erdőkémia, 8. faismeret.V. N. Szukacsov akadémikus az er

dőtipológia fejlődését foglalja össze 
Morozov óta. Ismerteti, hogy az 1950- ben megtartott erdőtipológiai értekezlet előtt a Szovjetunióban két erdőtipológiai irányzat volt, a leningrádi, úgynevezett biogeocönológiai, a másik az ukrán ökológiai irányzat, ez utóbbi tételeit hazai szakközönségünk Vorobjov professzornak Az erdő 1957. évi 8. számában megjelent cikkéből megismerhette. Az erdőtipológiai értekezlet a két irányzatot egyesítette. Azóta az értekezleten elfogadott elvek nem változtak és a szovjet erdőtipológia tovább fejlődött. Elveit és módszereit a IV. Erdészeti Világkongresszus is elfogadta, az Erdészeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szövetsége 1956-ban Oxford bán tartott kongresszusa pedig megbízta a szovjet erdőtipológusokat, hogy a világ több államában módszerükkel bemutató kísérleteket végezzenek.Az orosz és a szovjet talajtan eredményei világszerte ismertek voltak. Ezért figyelmet érdemel Sz. V. Zonn beszámolója a szovjet erdészeti talajtan 40 éves fejlődéséről. Ebben sok olyan megállapítást közöl, amelyek a régi nézeteket megdöntik. A végzett vizsgálatok határozottan kimutatták, hogy az erdő egyike a talajt kedvezően alakító tényezőnek és összetétele, jellege szerint — az általános természeti viszonyok változásával összhangban — a talaj fejlődésében döntő szerepet tölt be. A szovjet kutatók értékes eredményeket értek el az erdő és a talaj kölcsönhatásának tanulmányozása során is, a hamuelemek és a szerves anyagok cseréje terén, az úgynevezett alomvizsgálatokban.

ÁTTEKINTŐ KÉPET ad az erdei fafajok nemesítéséről L. F. Prvadin, 
aki a tölgy (nemesítésével 1937 óta foglalkozik. A Szovjetunióban a nemesítés főleg a vörös-, luc- és az er
deifenyőre, a tölgyre, a nyarakra és a 
füzekre terjed ki. Vörösfenyő keresztezésekkel A. V. Aljbenszkij foglalkozik, aki 1956-ban a nyárfakonferencián járt nálunk. De foglalkozik a nyárral és a nyírrel is. A leg- szélesebbkörűek talán a nyár és a fűz hibridizációs kísérletek, amelyek közül a nyárkísérletek 1932-ben kezdődtek. Kiemelkedő eredményei vannak. A. Sz. Jablokov professzornak, akinek több nyárfahibirdje a sárvári kísérleti állomás fajtagyűjteményében is megtalálható. A fűznemesítést 

V. N. Szukacsov 1925-ben kezdte meg. A nemesítési kísérletekkel kapcsolatban virágzás- és termésbiológiai megfigyelések folynak, főleg a tölgyekre vonatkozóan. A vegetatív szaporítási módszerek fejlesztése érdekében dugványozás! és oltási kísérleteket végeznek. Az utóbbiakat főleg Pinusok- kal magtermő plantázsokban folytat-
RÉGEN VITATOTT KÉRDÉS és számos egymással ellentétes megállapítás jelent meg arról, hogy az erdő szárítja-e jobban ki a talajt, vagy a szántóföldi növények? A. A. Molcsa- 

nov az erdők vízgazdálkodási és védő jelentőségéről írt tanulmányában, amelyben a Szovjetunió különböző fölrajzi övezeteiben végzett sokéves vizsgálatainak eredményeit teszi közzé, rámutat arra, hogy erre a kérdésre nem lehet határozott igennel vagy nemmel válaszolni, mert minden attól függ, hogy milyen összetételű, korú és sűrűségű állományt hasonlítunk össze a fátlan területtel, azon milyen növény tenyészik, milyen itt a talaj állapota és mekkora a terület. A legutóbbi évek kutatásai azt mutatták, hogy a vízgazdálkodást már 
viszonylag kis beerdősült területtel 
szabályozni lehet, ehhez nem szükségesek nagy összefüggő erdők.V. P. Timofejev az erdők hozamának 
fokozása szempontjából az állomá
nyok kezdeti és későbbi sűrűségével, 
valamint az elegyességgel foglalkozik. Megállapítja, hogy a telepítés sűrűségét a földrajzi helyzet, a talaj és az éghajlati adottságok, valamint a fafajok biológiai tulajdonságai szabják meg. Általában kimondható, hogy kedvezőtlen erdőtenyészeti adottságok esetén sűrűbben, kedvező viszonyok között ritkábban ültessünk. A nevelő-vágásoknak a fatömeggya- rapodására kifejtett hatásának kérdésében, — amely a nyugatnémet erdészeti sajtóban 1956 óta vita tárgya — elfogadható Wiedemarnnak (1930) az az álláspontja, hogy az erdők hoza- dékát az erdőtenyészeti viszonyok szabják meg és ha ezeket megjavítjuk, a növedék gyarapszik. Az ele- gy esség, illetve a többszintes állományok jelentőségével kapcsolatban a szerző a vörösfenyvesekre vonatkozóan — amelyeknek egyik legkiválóbb ismerője — adatokat közöl a megvilágítottságról, a levegő hőmérsékletéről és páratartalmáról és ezekkel bizonyítja a fotoszintézis, valamint a fás növényzet és a talaj közötti anyagcsere fokozott erélyét. A szerző hangsúlyozza a gyökérvizsgálatok nagy fontosságát, amelyre Sz. V. Zonn, valamint V. Z. Guliszasvili is a hegyvidéki erdőművelésről írt tanulmányában a fafajok ökológiai tulajdonságainak vizsgálatával kapcsolatban ugyancsak rámutat.P. V. Vasziljev a szovjet erdőgazdaság és az erdészeti gazdaságtan fejlődését a háború előtti, a háború alatti és a háború utáni időszakokra vonatkozóan tárgyalja.G. P. Motovilov a szovjet erdőren
dezés fejlődésének elemzése alapján 

megállapítja, hogy az erdő rendezés célja fejlődésének kezdetén elsősorban a fő- és az előhasználatok nagyságának megállapítása volt. A mai szovjet erdőrendezés már nemcsak ezzel foglalkozik, hanem a különböző népgazdasági rendeltetésű erdőkre 
a bővített újratermelés módszereit is kidolgozza.G. G. Szamojlovics a Szovjetunióban a repüléstechnikának és a légi 
fényképezésnek alkalmazásával kapcsolatban ismerteti, hogy a repüléstechnikát az erdőbecslésben és az erdőrendezésben 1931-ben kezdték alkalmazni. Ez nagyobb méreteket 1948-tól öltött. 1948—1955 között 700 millió ha erdő becslésére használták fel. Az erdők tűzvédelme szempontjából a légi repülőjárat 500 millió hektárra terjed ki. Az erdei károsítok ellen a légi vegyszeres védekezés 1926- ban kezdődött. A tapasztalatok szerint főként az 500 hektárnál nagyobb területeken válik be. A módszerek közül a porozásnál a permetezés hatékonyabbnak bizonyult. Most vezetik be az aeroszolom védekezést Légi úton vegyszerekkel irtják a nem kívánatos fafajokat.

A SZOVJET ERDŐMŰVELÉS eredményeit. A. B. Zsukov foglalja össze különböző időszakok szerint. A második világháború óta eltelt idő alatt kiterjedt kutatómunka folyt a nagy tarvágások természetes felújítása terén. Az erdőművelés egyik legjobban tanulmányozott kérdése az állományápolás biológiai és gazdasági jelentősége volt. A fajok közötti kapcsolatok vizsgálata is igen az előtérbe került. A fafajok közül egyikkel sem foglalkoztak olyan nagy alapossággal, mint a tölggyel, amit a megjelent számos tölgy monográfia is bizonyít.
A hegyvidéki erdőművelés a Szovjetunióban csak a 30-as években kezdett kifejlődni, mint ezt V. Z. Guli

szasvili kifejti. A főbb erdőtípusok megállapítása 1945-ben kezdődött és még folyamatban, van. A természetes 
felújulás vizsgálata különösen a bükk esetében kiterjedt. Tanulmányozzák az erdők korosztály-összetételét, mivel ez a hegyoldalak meredekségétől függően változó s a gazdálkodás módjára befolyással van. A fafajcse
rét egyrészt mint elméleti, a fafajok elterjedésével kapcsolatos kérdést, másrészt mint olyan folyamatot vizsgálják, amely gazdasági jelentőségű.A. T. Vakin a szovjet erdő- és fa
védelem eredményeiről közöl beszámolót, N. I. Nyikitin a fa kémiájának 
kérdéseivel foglalkozik, A. I. Kal- 
nyins pedig a szovjet erdőkémia fej
lődését ismerteti. Ebben megemlíti, hogy a szovjet gyanta- és terpentinipar 1950 óta Európában az első, világviszonylatban pedig a második.

A FAISMERETI RÉSZ V. E. Vih- 
rovnak a fa telepítéséről és műszaki tulajdonságairól, valamint L. M. Pe
re lüginnek a szovjet favizsgálati mód- szerekről írt tanulmányait foglalja magában.A könyv végén a felhasznált irodalmat az egyes tanulmányok szerinti beosztásban találjuk.

Kolosváry Szabolcsné
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Az erdőgazdaság érdekeivel összhangban 
biztosítja a vadgazdálkodás fejlesztését 

az új vadászati jogszabály
Az elmúlt évben hozott új vadászati jogszabály — az 1957. évi 43. S2'támú törvényerejű rendelet — végrehajtásáról, februárban rendelkezett a földművelésügyi miniszter 5/1958. (II. 13.) FM számú rendeletével. Az 1883. évi XX. t. c., a már elavult, régi vadászati törvény helyett kiadott új jogszabály és a végrehajtásáról rendelkező miniszteri rendelet céljának megfelelően „a vadgazdálkodást és a vadásza

tot, mint termelési tevékenységet a 
népgazdaság, különösen a mező- és 
erdőgazdaság szocialista fejlesztésé
nek követelményeivel összhangban 
szabályozza“.A törvényerejű rendelet és a végrehajtásáról kiadott rendelkezés elősegíti a mező- és erdőgazdaság, valamint a vadászat között fennálló ellentétek kiküszöbölését. A vadászatra jogosultak „a vadgazdálko
dást és a vadászatot a mező- és er
dőgazdaság érdekeinek szem előtt 
tartásával, azok sérelme nélkül kö
telesek folytatni“ — mondja ki az új jogszabály — és a végrehajtási utasításban úgy rendelkezik a földművelésügyi miniszter, hogy „a va
dászterületen olyan vadállomány 
tartható, amely az ott folytatott me
ző- és erdőgazdaságban előrelátha
tólag jelentős károkat nem okoz és 
megfelelő intézkedésekkel a vár
ható kisebb kártételek nagy része is 
megelőzhető vagy elhárítható“.A nagyvadas vadászterületeken 75 hektáronként egy szarvasban, 50 
hektáronként egy dámvadban és 20 
hektáronként egy Őzben, fcisvadas vadászterületeken pedig 4 kát. hol
danként egy mezei nyálban szabja meg az eltartható vadállomány sűrűségét a végrehajtási rendelkezés, azonban a fogoly- és fácánállomány felső határát nem korlátozza, sőt — különös tekintettel a mezncrazd^sá^i haszonterületekre — előírja, hogy a tenyésztésükre alkalmas területeken „törzsállományuk 4 kát. holdan
ként átlagosan legalább egy pár fo
golyból és egy család (1 kakas és 4 
tyúk) fácánból álljon“.A fenti állománysűrűséget, a végrehajtási rendelkezés szerint, az állami kezelésben üzemeltetett vadgazdaságokban „naqyvad tekintetében 5 év 
alatt, avróvad tekintetében 3 év alatt 
kell elérni“, de ugyanilyen vadállomány elérésére kell törekedni a vadásztársaságoknak is.Az új vadászati jogszabály kimondja, hogy „a vadgazdálkodás és a va
dászat felett a főfelügyeletet a föld
művelésügyi miniszter gyakorolja“ de a vadászati jog hasznosítását és gyakorlását „nagyvadas vadászterületek 
tekintetében az Országos Erdészeti 
Főigazgatóság vezetőjével egyetér
tésben“ szabályozza. Ugyancsak „az 
Országos Erdészeti Főigazgatóság ve
zetőjével egyetértésben“ állapítja meg a földművelésügyi miniszter a 

nagyvadas vadászterületek határait is, míg „a vadgazdálkodás és a vadá
szat közvetlen irányítását állami tu
lajdonban és kezelésben tartott er
dőkben az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság vezetője“ látja el.Ezek a rendelkezések igen nagy mértékben elősegítik az eddig fennálló érdekellentétek kiküszöbölését.Az egyes nagyvadféleségek, (vaddisznó, szarvas, dám), de főként a vaddisznók okozta mezőgazdasági kártétel jelentős mennyiségű terméskiesést okozott és szembeállította a vadászt a termelővel. A károsult termelők részére járó vadkártérítés terhét az állami viselte és így a vadászatra jogosultak — vadásztársaságok és állami kezelésben üzemeltetett vadgazdaságok — nem voltak anyagilag érdekeltek, tehát nem is sokat tettek a vadkár megelőzése, illetve elhárítása érdekében. Ezen a tarthatatlan állapoton egyrészt azzal segített az új jogszabály, hogy egyes védett nagyvadféleségekből megszabta az eltartható állománysűrűséget, másrészt áthárította a vadkártérítést a vadászatra jogosultakra, akik így anyagilag érdekeltté téve, feltétlen jobban igyekeznek majd a részükre ugyancsak előírt vadkárelhárítás minél eredményesebb megoldására.Az ugyancsak kötelező vadkárelhárítási tevékenységük ellenére is károsult termelők részére járó vadkártérítés fennakadás nélküli folyósítását azzal biztosította az új jogszabály, hogy a vadásztársaságok a terhűkre felmerült vadkártérítési összeg erejéig — az OTP bevonásával — állami kölcsönt kaphatnak, amiből a termelőknek járó — a megyei tanácsok mezőgazdasági osztálya által megállapított — kártérítési összeget 30 napon belül ki kell fizetniökUgyanakkor azonban, mikor a vadgazdálkodással alkalmazkodni kell a
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----- HÍREK------------- ■
Bakkay Lászlónak, az OEF erdőgazdasági főosztálya helyettes vezetőjének tollából hosszabb tanulmányt közöl a szovjet erdőgazdaság tudományos lapja, a Lesznoje Hoz- 

jajsztvo, ez évi 2. számában a nyár- csemete-nevelés magyarországi gyakorlatáról. Mutatja ez azt a nagy figyelmet, amivel a szovjet erdőgazdaság irányítói a mi munkánkat is kísérik, s ugyanakkor rávilágít az e téren elért eredményeink nemzetközi jelentőségére. Ezekben az eredményekben a legnagyobb érdeme éppen a cikk szerzőjének van, aki a tanulmányt a szovjet lap szerkesztőbizottságának felkérésére írta meg. (J. R.)

mező- és erdőgazdaság érdekeihez, a termelők (állami gazdaságok és erdőgazdaságok, termelőszövetkezetek és termelőszövetkezeti csoportok, egyéni termelők) részére is előírja az új jogszabály, hogy „figyelemmel a vadgaz
dálkodás és vadászat népgazdasági 
jelentőségére, így különösen a fogoly 
és fácán növényvédelmi haszontéte
lére, továbbá a vad társadalmi tulaj
don jellegére, kötelesek a hasznos 
vadállományt kímélni és a vadgazdál
kodás fejlesztését előmozdítani“. Ezzel kapcsolatosan a végrehajtási rendelkezés kimondja, hogy egyrészt „a 
hasznos vad mező- vagy erdőgazda
sági munkák végzése során talált to
jásainak és fiainak elpusztítása vagy 
elsajátítása tilos“, és ezek lelőhelyét a vadászatra jogosulttal vagy vadőrével haladéktalanul közölni kell, másrészt, hogy a veszélyeztetett fészekaljak és tojások megmentése érdekében a termelők a takarmánynövények tavaszi, illetőleg koranyári kaszálásának várható időpontjáról a vadgazdát „a kaszálást legalább 8 
nappal megelőzően értesíteni kötele
sek“.A vadászati jog hasznosítását illetően ugyancsak a fejlődés követelményeinek tesz eleget az új vadászati jogszabály, amikor az állami gazdaságokon és erdőgazdaságokon kívül, a mezőgazdasági termelőszövetkezeteknek is lehetőséget nyújt arra, hogy önálló vadgazdálkodási egységet képező vagy azzá kiegészíthető területeiken mellléküzemágként folytathassanak vadgazdálkodást.A mező- és erdőgazdálkodás érdekeivel összehangolt vadgazdálkodás kívánt fejlesztését a vad társadalmi 
tulajdonná nyilvánításával, a vadász
területenként kötelező vadőrtartás 
előírásával, a vadászok és vadőrök 
szakképzésének elrendelésével, a kö
telező erdész- és vadőrvizsga beveze
tésével és az eddiginél sokkal alapo
sabb vadvédelem megkövetelésével is 
igen hatékonyan biztosítja a végrehajtási rendelkezésével együtt, visz- szamenőleg 1957. évi augusztus hó 1-el hatályos új vadászati jogszabály.

Dr. Bertóti István országos vadászati főfelügyelő

A németbányái csemetekert — a pápai erdőgazdaság egyik legjobb csemetekertje — idén tavasszal kétszázezer lucfenyőcsemetét szállít Ausztriába. Ebben jelentős része van Magyar Ferenc kerületvezető erdésznek és Vencel Ferencné csemetekerti munkavezetőnek, aki mind a maggyűjtésben, mind a csemeték nevelésében évek óta élen jár.
¥A FORST UND JAGD tavalyi 7. számában Teubner erdőmérnök cikkben ismerteti a Magyar Népköztársaságban létesített erdészeti magtermelő ültetvények munkáját.
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FARKASVADÁSZAT Szabolcsban
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A debreceni Kossuth egyetem né
hány hete váratlan vendéget kapott. 
A Szabolcs-Szatmári erdészek-vadá- 
szok igazi farkast küldtek a diákok 
közé. Igaz, hogy előbb a farkast meg
lőtték és az egyetemre kitömés céljá
ból küdték. Azért, hogy a vadászok 
a későbbi nemzedék előtt hitet ér
demlően igazolhassák, hogy 1958 te
lén, annak is a végén farkast lőttek 
a beregi erdők szélén. Ha már a far
kas földi maradványáról van szó, ak
kor említsük meg, hogy az elejtett 
farkas 155 centiméter hosszú volt és 
80 centiméter volt a marmagassága; 
35 kilót nyomott, de a mérleg arról 
nem árulkodott, hogy a vad életében 
50 darab juhot, 1 lakodalomra szánt 
borjút, 40 kutyát, meg töméntelen 
őzt, szarvasborjút, nyulat küldött a 
gyomrán keresztül a másvilágra.

Ami pedig a farkasvadászatot illeti' 
Záhn erdész már február elején je
lentette, hogy a beregi falvakból nap 
mint nap el-eltünik egy birka vagy 
kutya. Különösen a Lánya község
beli parasztemberek panaszkodtak az 
ismeretlen kártevők ellen és mind
járt farkasra gyanakodtak. Debre
ceni Imre, az erdőgazdaság igazgatója 
hamarosan el is rendelte a farkas
vadászatot.

Az egyik vasárnap 21 jóhírü va
dász meg is szállta a beregi tájat, Lá
nya község határát. Odamentek, ahol 
leginkább uralkodott a galagonya, 
meg a szederinda. Ott tüzet gyújtot
tak, s szalonnát sütöttek. Evés köz
ben a régi farkasvadászatra emlékez
tek, közben ilyeneket mondtak:

— Én azt hallottam, hogy a farkas 
megfogta a bárány gyapjúját a nya
ka alatt és a farkával hajtotta, ütő- 
gette maga előtt, mint a pásztor a te
henet szokta. Ügy hajtotta, mint ku- 
pec szokta a lovat a vásár végén...

— Az egyik tarpai ember éjjel in
dult Vásárosnaménybe. Az úton a lo
vak ágaskodtak, majd egy nagy far
kas nekiugrott a szélső lónak és ki
hasította anak bordáját. A tarpai em
ber úgy menekült, hogy a szánkón 
levő szalmából csóvát gyújtott, mi
nekutána a farkas elszaladt.

— A másik tarpai juhász a befa
gyott, de hómentes Tiszán hajtotta 
a nyáját. A farkasok utolérték, Ak
kor a juhász leterítette a Tisza jegére 
a gubáját és arra ráállt. Ügy várta 
a farkasokat. Azok el is indultak fe
léje, csúszkálva, botorkálva, de nem 
tudtak a juhászhoz férkőzni, mert a 
guba széléhez érve elcsúsztak. Ellen
ben a juhász mind a négy farkast 
fejbeverte a kampósbotjával.

A történetek, a farkasmesék szót- 
lanná tették a vadászokat, hiszen úgy 
mondják, hogy harminc éve nem járt 
Magyarországon farkashorda. Szótla
nul hallgattak és a második erdősáv
ba érve az öreg Erdei Lajos, a vásá- 
rosnaményi vadőr kiállt az erdő szé
lére pecének. Kétcsövű fegyverét jó 
erősen megmarkolta, leste a havas 
tájat, a hajtókát. A tarpai juhászra 
gondolt, meg a falubeli parasztok 
jajveszékelésére. A kutyák, a birkák 

pusztulására. Neszt hallott. Ropogott 
a hó, farkasok léptek ki a bozótból 
és egyenesen feléje tartottak. Erdei 
Lajos 60 éves szíve hirtelen olyan 
gyorsan vert, mint ha éppen 16 éves 
lett volna. Amikor már csak 25 mé

ter választotta el az ordasoktól, rá
juk lőtt. Talált s az egyik farkas el
nyúlt a hóban. A másik elmenekült. 
Ügy tudom, hogy minden különösebb 
engedély nélkül átlépte a határt és 
párját veszítve a Kárpátok havasaiba 
fészkelte be magát...

B. A.

Jól fásítanak az állami gazdaságok 
Haj du-Bihar és Szatmár megyében

Az állami gazdaságok erdősítési bri
gádjai és munkacsapatai is kiveszik ré
szüket a Fásítási Hónap hasznos mun
kájából. Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szat- 
már megyében az állami gazdaságok az 
idén is jelentős erdősítési feladatokat 
vállaltak. Hajdú-Bihar megyében az ál
lami gazdaságok fásító szervezetét kü
lönösen mintaszerűen kiépítették, ennek 
eredményeként 1957-ben a fásítás hatal
mas lendületet vett. Több mint négyszáz 
hektárral növekedett a fásított terület. 
Ez ötven százalékos növekedést jelent az 
előző évihez képest. Szabolcs-Szatmár 
megyében az állami gazdaságok a múlt, 
év folyamán háromszáznyolcvan hektár
ral csaknem harminc százalékkal növel
ték fásított területüket.

o
Rostáló eke a lengyel erdőkben. Újtípusú ekét alkalmaznak a lengyel erdőgazdaságokban. A traktor- vontatású kerekes eke függőleges rostáló szerkezettel és vízszintes metsző élekkel működik, munkája közben nem fordítja át a barázdaszeletet, csupán fellazítja úgy, hogy a föld megfelelően felaprózódik. Az új típusú eke különösen könnyű- és középkötött talajokon kitűnően dolgozik.

A Budapesti Erdészeti Traktor SC feb
ruár 28-án tartotta vezetőségválasztó tag
gyűlését. A sportolók és a sportköri pár
toló tagok szép számmal jelentek meg 
az ülésen. Horváth István, a sportkör el
nöke beszámolójában ismertette az el
múlt év eredményeit, valamint azokat a 
nehézségeket, amelyek a sportkör mun
káját akadályozták. Külön megdicsérte 
a szakosztályok jó munkáját, ami öntevé
kenyen alakult ki, miután az ellenforra
dalom nyomán a sportköri vezetés szét
hullott. A sportkör gazdasági helyzetét 
és munkáját Alapi István ismertette. 
Részletesen kitért azokra a nehézségek
re, amelyeket a különböző anyagi támo
gatások csökkenése eredményez.

A két beszámolót igen élénk vita kö
vette. Több hozzászóló foglalkozott azzal 
a kérdéssel, hogy ez évben — amely a 
sportkör fennállásának tizedik eszten
deje — az OEF alá tartozó valamennyi 
vállalatot (faipariakat is) vonják be a 
sportkör munkájába. Ennek megfelelően 
a sportkör nevét is meg kellene változ
hatni. Ugyancsak sokan vetették fel a 
sportolók nevelésének és a tömegsport 
továbbfej lesztésének fontosságát.

A megválasztott új elnökség rövid idő 
alatt sokszorosított tájékoztatót adott ki, 
amely — többek között — dolgozóink szá
mára részletesen ismerteti az egyes 
szakosztályokban az edzések idejét és he
lyét. ♦

Igen szép eredmények születtek a kö
zelmúltban az asztaliteniszezők berkei
ben. A MEDQSZ Pest-Nógrád megyei 
szervezete a hozzá tartozó vállalatok kö
zött március 23-ra asztalitenisz versenyt 
írt ki. A versenyen 46 férfi és 13 női iga
zolt versenyző vettt részt. A Budapesti 
Erdészeti SC sportolói igen eredménye
sen játszottak. A férfi egyéni versenyben 
első lett Sahin János (Érdért), míg a má
sodik Horti Ervin (Érdért). A férfi páros
ban ugyancsak a Sahin— Horti-pár győ
zött. Az erős női mezőnyben Schwartz 
Lili (Érdért) a második helyet szerezte 
meg.

Kiegyensúlyozottan szerepeltek asztali
teniszezőink a Budapest bajnokságért fo
lyó küzdelmekben is. Az I. osztályú férfi 
csapat a Húsossal 8:8, míg a női csapat 
a Röviköttel ugyancsak 8:8 arányban 
mérkőzött. A II. osztályú férfi csapat vi
szont 10:6 arányban győzte le a Terézvá
rosi Távbeszélő csapatát.*

A labdarúgók is megkezdték a bajnoki 
idényt. A Budapest I. osztályban játszó 
labdarúgó-csapat 5:2 arányban legyőzte 
a rákosrendezői Lokomotív csapatát, de 
vereséget szenvedett az RTK-tól 3:2 és a 
Bronzöntőtől ugyancsak 3:2 arányban. 
Az NB I-es ifjúsági csapat már jobban 
indult, mert három mérkőzést megnyert. 
A Szállítókat 4:0-ra, a 26. ITSK-át 8:l-re, 
a 33. ITSK csapatát pedig 2:l-re győzték 
le az ifik.

így takarékoskodnak 
BátaszékenA bajai erdőgazdaság bátaszéki erdészetéhez tartoznak a Mecsek váraljai bükkös erdői. Igen nehéz, vízmosásos, szakadékos, meredek terepen kell itt a faanyagot útmenti rakodóra szállítani. A szállítási költség a legjobb szervezés és munka mellett is csaknem mindig elérte a köbméterenkénti 50 forintot. A bátaszéki erdészet a takarékosság érdekében most Sztálinyecet állított be a nehéz terepre és 9 pótkocsis megoldással (a Sztálinyec egyszerre mindig 3 pótkocsit vontat) sikerült az út mellé közelített iparifa mennyiségét napi 45—50 köbméterre növelni. Ezáltal a szállítási költség 50 forintról hamarosan 38 forintra csökkent.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



A Baláta őslápállatvilágát ismerteti a Természettudományi Közlöny márciusi számában Marián Miklós kutató. A somogyi erdők mélyén rejtőzködő Baláta tó és ősláp, még alig ismert. Növénytani vonatkozású ismertetés jelent meg már a tájról, de állattani egy sem. Jelentősége pedig nem kisebb, mint az európai hírű nyírségi őslápé, Bátorligeté. Csak annál sokkal nagyobb kiterjedésű és hasonlóképpen jégkorszaki maradványokat őriz. A cikkíró öt esztendős tanulmányozásról ad számot rövid cikkében és bemutatja a láp gerinces állatvilágát. Külön foglalkozik a Baláta temé- szetvédelmi terület vadászati -jelentőségével. Ez a terület a kaszópusztai vadászati rezervátum területén fekszik s a kaszói szarvasállomány nem csak hazai, hanem világviszonylatban is a legjobbak közé tartozik. Egy új ismeretlen világot tár föl az érdekes tanulmány. Kár, hogy dr. 
Homoki Nagy István, aki új filmjét, a Cimborákat szintén részben a Baláta láp vidékén vette fel, nem 
ugyanezt a tudományos pontosságot 
szolgálta, hanem laza és felületes 
mesébe szőve nem is mindig hiteles 
képet adott csupán erről az érdekes 
természetvédelmi területről.

(ákos)

Kinevezések. Az Országos Nyárfabizottság tagjai sorába a magyarforradalmi munkás-paraszt kormány titkárságának vezetője Varga András osztály vezetőt, az Országos Tervhivatal elnöke Dimény Imre főosztályvezetőt és Madas András főosztályvezetőhelyettest, a földművelésügyi miniszter Petőházi Gábor miniszterhelyettest, az állami gazdaságok főigazgatóját és Markovics János főigazgatót nevezte ki.
Felmentés. Az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője dr. Vermes Miklós elvtársat a Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetéhez történt kinevezése folytán a főigazgatóság elnöki főosztálya főosztályvezetői teendőéinek ellátása alól felmentette.
Elismerés a tűzrendészet terén 

végzett kiváló munkáért. Az OEF vezetője a tűzrendészet terén végzett kiváló munkájukért a következőket részesítette dicséretben: Kosa Pál igazgató (Északmagyarországi Fűrészek), László György (Balassagyarmati Erdőgazdaság), Varró János (Sárospataki Erdőgazdaság), 
Demeter Lajos (Erdőkémia Vállalat), 
Ottlik István (Szegedi Falemezgyár), 
Balsay Miklós (Székesfehérvári Erdőgazdaság).

Az erdészek jogairól és kötelessé
geiről szóló 40/1957. számú kormányrendelet végrehajtási utasítása most jelent meg az Erdészeti Értesítő 11. számában 12/1958. OEF szám alatt. Az utasítás mellékletként útmutatót tartalmaz az erdész szolgálati könyvének vezetéséhez.

Felmentés—megbízás. Az OEF vezetője Boér Ferencet, az egri erdőgazdaság igazgatói teendőinek ellátása alól — e munkakörben végzett kiváló szervező és irányító munkájának elismerése mellett — felmentette és egyidejűleg a kaposvári és nagykanizsai erdőgazdaság főigazgatósági felügyelőjeként alkalmazta. Ugyanakkor ideiglenesen megbízta 
Adamko József osztály vezetőhelyettest az egri erdőgazdaság igazgatói teendőinek ideiglenes ellátásával.

Pénzjutalmak az évvégi gömbfa- 
leltározás megszervezéséért. Az OEF vezetője az évvégi gömbfaleltározás helyes megszervezéséért és végrehajtásáért pénzjutalomban részesítette 
Szabó János igazgatót, Ács József főmérnököt és Perbiró Ádám főkönyvelőt a Délmagyarországi Fűrészeknél, Dani János igazgatót, Ambrik László főmérnököt és Ritter József főkönyvelőt (Szegedi Falemezművek), valamint Avar Károly igazgatót, Niever György főmérnököt és 
Mazanecz József főkönyvelőt (Hárosi Falemezművek).

Mamutfenyő az Országos Mező
gazdasági Kiállításon. Most folyik 
az Országos Mezőgazdasági Kiál
lítás parkosítása és a kiültetett 
mintegy háromezer facsemete kö
zött mamutfenyőt, valamint több 
más, hazánkban ritkaságszámba 
menő fafajtát találni. A középső 
térségen levő pavilonok körül és 
a lovaspálya mellett több kilomé
ter hosszan örökzöld cserjesövényt 
nevelnek.

ínyencfalat a csiga. A Mátra és a Börzsöny erdeiben különösen sok nagy csiga található. Talán (kevesen tudják, hogy Franciaországban és Svájcban, a különleges ínyencségek hazájában, nagyon szeretik a csigát és a magyar csigákat különösen ízletesnek tartják. A múlt évben 135 000 kiló éticsigát exportáltunk Franciaországba. Húsz-huszonöt csiga megy egy kilóra, tehát a kivitt csigák mennyisége mintegy három millió csigát jelentett. Kilónként 120 fran
kot kaptunk az erdőinkben gyűjtött csigákért.

Allati koponyákat kér az ÉRTI című cikkünkkel kapcsolatban, amelyet ez évi 3. számunk 21. oldalán közöltünk, megállapítjuk, hogy a közlemény szövegezése félreértésekre adhat alkalmat. Ezért megismételjük, hogy az ÉRTI arra kéri a vadgazdaságok és a házilag kezelt vadászterületek vezetőségét, hogy mi
nél több ragadozó (görény, menyét, 
róka, borz, kóboreb, kóbormacska 
stb.) és szarvas, őz, nyúl stb. kopo
nyáját küldjék el az ÉRTI címére (Budapest, II., Frankel Leó u. 44.).

A román Tudományos Akadémia és az Erdészeti Kutató Intézet két éven keresztül nyár fatömegméréseket végzett. Ennek során megállapították, hogy az I. osztályú termőhelyeken húsz éves korra elért famagasság legnagyobb Németországban (28 m), majd Magyar ország és Csehszlovákia következik (23—24 m). A legkiválóbb romániai állomány az albesti: hektáronkénti fatömege 12 éves korban 390 köbméter.
ŐRIÁSFA a brüsszeli világkiállí

táson. A kaliforniai partvidékről 
származó mamutfának egy korong
ját szállították a brüsszeli világkiál
lításra. A fa életkorát mintegy két
ezer évre becsülik. A ledöntött fa 
hossza csaknem száz méter volt, a le
vágott korong átmérője 9 méter, eb
ből a kéreg vastagsága 68 cm. A le
vágott korongrész súlya 11 tonna. (Holz-Zentralblatt 1958. 6. sz.)

Az egerek ellen Angliában bitumen és durva kőpor rápermetezésé- vel védik a fenyővetéseket. A nyárfák hajtásait halolajjal és műgyantával védik az üreginyulak elől.
H ősztől óléc alkalmazása. Lámfa- lussy Sándor egyetemi tanár Az 

Erdő márciusi számában részletesen ismertette a különféle választék jelölő — hosztoló — eszközöket s ezek közül a rögzítővel és karcolóval ellátott egy méteres lécet tartja a legmegfelelőbbnek. Most az erdőgazdasági főosztály felhívta az erdőgazdaságok figyelmét, hogy ezt a hosztoló lécet mielőbb vezessék be.
I II H

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Akasztottak lázadása. Traven világhírű 

regénye nyomán készült mexikói film. 
Mexikó indián népének szinte hihetetle
nül borzalmas sorsát tárja elénk: az 
1910-es évek eseményeit. Hősei, az akkori 
társadalom kiszolgáltatottjai, egy őserdei 
mahagóni ültetvényen dolgoznak az ül
tetvény kapzsi, pénzhajhász tulajdonosai
nak hasznára, látástól vakulásig. A haj
sza a legsúlyosabb külső megnyilvánu
lásokban mutatkozik meg: aki munká
jában elmarad, büntetésből csuklójánál 
fogva akasztják fel, a legkisebb ellen
vetésre ostor csattan a hátakon. Az ül
tetvény dolgozói megsokalják a kínt és 
szenvedést, fellázadnak és törvényt ülnek 
a zsarnokok felett. Az Akasztottak láza
dása bátor, naturalista film és mondani
valója bármennyire igaz, a filmen néhol 
túlzásba viszik a borzalmakat.

A fekete dosszié. Izgalmas francia
olasz filmalkotás. Egy francia kisvárosba 
új vizsgálóbíró érkezik. Elődjének hirte
len halála és egy dosszié eltűnése fel
kelti gyanúját, hogy hátha gyilkosság 
történt. Lefolyik a nyomozás és végül 
kiderül, hogy gyilkosság nem történt, de 
vizsgálat során napfényre kerül a kisvá
ros minden szennye, korrupt közállapo
tai, a házastársak erkölcsi botlásai, a 
francia rendőrség erőszakos vallatási 
módszere, amelyből kiderül, hogy a val
lomás nem mindig bizonyíték. Merész 
mondanivalója ellenére a Fekete dosszié 
nem hibátlan és a rendezés homályos
sága miatt sokszor az epizódokban vész 
el a film lényege.

22
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A szovjet erdeiienyő-fiatalosokban DDT-vel és HCH-val védekeznek az utóbbi években rendkívül elszaporodott kéregpoloska lellení, és ázt is megállapították, hogy az 1—2%-os HCH ásványolajos emulziójával végzett permetezés után a csúcsszáradás csökken, az egészséges fák száma pedig szaporodik.
A vörös erdei hangyát mesterségesen szaporítják Nyugat-Németország- ban, mert megállapították, hogy ez a hasznos kis rovar kíméletlenül pusztítja a tölgysodró lepkét, hernyóját és bábját: egy közepes nagyságú bolyba naponta átlag 76 000 hernyót vittek be az ingyen-munkások.
A denevérek elszaporítása, élet- és fészkelési feltételeinek mesterséges javítása mind több nyugateurópai országban kezd gyakorlattá válni, mert földrészünknek ez az egyetlen repülő emlősállatja hatékony eszköznek bizonyult az erdők biológiai védelmében.
Teljesen kivész a medve, a vadállomány pedig általában sokkal kisebb és silányabb a lehetségesnél, — írja a „Las Polski“ — mert az erdészek az utóbbi évtizedben vajmi keveset foglalkozhattak a vadgazdálkodás kérdéseivel, lőfegyverük is csak az újabb időkben van, a vadorzók száma viszont soha nem látott módon megnövekedett.
Repülőgépről káliműtrágyázást végeztek az USA fiatalosaiban; hektáronként 700 kilót szórtak ki, mert megállapították, hogy a kálipótlásra szoruló talajok meghálálják a hektáronkénti 13 dolláros költségtöbbletet. *
ÚJ FURNÍRFA került a piacra. 

Újabban Dél-Amerikából egy új fa
fajtát importálnak a nyugati furnír- 
gyárakba. A bennszülöttek elnevezése 
alapján Imbuia megjelöléssel. A tu
dományos neve Phoebe porosa és a 
Lauraceae családjához tartozik. Bra
zíliában termelik. A fának a gesztje 
sárgától a csokoládébarna színig 
változik és a furnírja nagyon szép 
rajzu. Finom évgyűrűjű faféleség, 
nem túlságosan kemény és nagy faj
súlyú. (Internazionaler Holzmarkt, 1958. 3. sz.)A POHARAS ÜLTETÉS SIKERÉRŐL ad hírt a pozsonyi Les: a havasi és törpefenyő csemetéit viaszos papírból készült, 0,5 literes űrtartalmú, kúpalakú pohárba ültették el. Ennek az eljárásnak az eredménye a csemeték 95%-os megmaradása, vagyis 50%-kal több, mint a gödrös ültetésé.

Keresünk megvételre,vagy hosszúlejáratra bérletre középnagyságú, lehetőleg gyorsjáratú keretfűrészgépet.(GATTERT)Cím: Budapest, VI., Népköztársaság útja 23. I. em.Téni 227—470.

Kanadában a természetvédelem szükségessége érthetően nem jelent- ' kezik olyan erővel, imint az európai országokban, de ennek ellenére újabban nagy gondot fordítanaík. rá, mert a múltszázadi, igyarmatosítások során óriási területeken irtották kii az erdőket. Máris 750 000 km2 a 28 nemzeti park területe; a tartományi parkok összes területe pedig 113 600 km2.
Kamerunban idén helyezték üzem

be az első fűrészüzemet. Az afrikai 
francia gyarmaton létesített üzem ed
dig 50 ezer dollár beruházást igé
nyelt.

Albániában lemezgyár épül cseh
szlovák szakemberek irányításával. A 
gyár 10 cm vastagságú, építőiparban 
használatos lemezeket fog előállítani. 
Ezek külső lapja enyvezett lemez, 
míg a magja tépett tengeriszárból, 
dohánylevelek ereiből, szalmából és 
egyéb hulladékanyagokból készült 
(Internazionaler Holzmarkt 1958. 1. 
sz.).

Faforgácslemez gyár építését kezd
ték meg Brailában. Ez lesz az első 
ilyen román gyári üzem. Eddig 
ugyanis csak nádból készítettek fa
pótló lemezeket. (Internazionaler 
Holzmarkt 1958. 1. sz.).

Svájcban — amint a Schweize
rische Forstwesen most követeli — „az erdészeti kutatóintézetek és a 
természetvédelmi szervek nemzet
közi együtmüködésével gondoskodni 
kellene arról, hogy Nyugat-Európá- 
ban is, miként az észak- és kelet
európai országokban egyes nagyobb 
erdőtájak az emberi beavatkozástól 
mentesek maradjanak”.

A Szovjetunió erdeiről novemberben új térkép jelent meg. Elkészítésén 1947. óta dolgoztak. Máris újabb, még részletesebb térkép készítésébe kezdtek.
A NYÁRFÁK HEGYVIDÉKEN 

nevelési eredményeiről meglepő ada
tokat közöl a kelet-németországi H. 
Günther erdészeti kutató. Meg
állapította, hogy hegyvidéken sem 
kell lemondanunk nyárfák telepíté
séről. Még a 900 méteres magassá
gokban is nagyobb növedéket érnek 
el mint a lucfenyő vagy az egyéb 
lombos fák. Még a feketenyár hib
ridek között is számos olyan akad, 
amely 700 méterig jóval felülmúlja 
az ottani hazai fák növedékét.A DÍSZFÁK ÉS DÍSZCSERJÉK nemesítésére, új fajta változatok előállítására és tömeges elterjesztésére az utóbbi időben nagy figyelmet fordítanak a szovjet kertészeti kutatók és faiskolák — írja a Lesz- noje Hozjajsztvo tavalyi 8. száma. — A Szövetségi Mezőgazdasági Kiállítás erdőipar és erdőgazdaság pavilonja körül természetszerű viszonyok között bemutatott dísznövények közül különösen a vörösfenyő, a tölgy, a nyár, a dió új hibridjei arattak osztatlan sikert.

/.avai-e. wtác. Iciuit...
Ébredező kertek alján, 
nyújtózkodó fák alatt 
nem leplezi titkát most már 
jégfátyollal a patak.

A nap már fényes mosollyal 
bíztatóan néz le rám, 
sok kíváncsi kis rügyecske 
kipattant egy éjszakán.

Ott a parton, mintha sírna 
az a nyárfa; megremeg, 
pedig tudom, hogyha sír is, 
örömében sír veled,

Szinte hallom már a télnek 
távolodó lépteit, 
s tudom, hogy a hegyek alján 
ez már tavasz egy kicsit...

Antalfy István

Új vegyianyag erdőtüzek ellen. Az USA-ban új vegyianyagot alkalmaznak erdőtüzek és bozóttüzek ellen. Nátriumkalciumborát száraz porát felhasználás előtt vízzel keverik és ezzel permetezik a tűz által veszélyeztetett területet, nagyobb erdőtüzek esetén repülőgépről. Kaliforniában már több veszélyes erdőtüzet sikerült így megfékezni.
Gesztenyét telepítenek a Mecsek

ben, A pécsi erdőgazdaság részben 
vetéssel, részben csemeték nevelésé
vel és kiültetésével mintegy 160 hold 
gesztenyeerdő telepítését tervezi.

Stájer országban a legelőkerítések hosszúsága 40 000 km, az ehhez fölhasznált, nagyrészt ipari célokra is alkalmas fa mennyisége kb. 1 300 000 köbméter, az évi karbantartása pedig mintegy 60 000 köbmétert igényel; ezért rendeletet hoztak efféle kerítések létesítéséinek és felújításának megtiltására, továbbá helyette élősövények kötelező telepítésére.FÖLDÜNK LEGIDŐSEBB FÁI című „Allgemeine Forstzeitung“- beli cikkében B. Huber rendkívül érdekes adatokat közöl. Saját tapasztalataival igazolja, hogy létez
nek 4000 éves fenyők! A szóbanforgó faj azonban nem a mi erdeifenyőnk, hanem a „sörtefenyőnek“ nevezhető Pinus Aristata, amely a kaliforniai White Mountains 3000 m magasságában lévő hideg, száraz termőhelyein a felső erdőhatár ritka állományait alkotja. Érdekes jellemzője, hogy a törzsek csak 10 m körüli magosak, a régi tuskók korhadás nélkül dacolnak az idővel, s a belőlük vágott korongokon a —szabad szemmel — meg sem különböztethető évgyűrűk száma valóban meghaladja a 4000-et. E fák tehát a hírneves Sequoia gigeanteanál is idősebbek.
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Eredményes harc a Tisza árterében 
kitermelt faanyag megmentéséértAz idei különleges tavaszon a Tisza áradása okozott komoly gondot, különösen a szegedi erdőgazdaságnak. Az erdőgazdaság fatermelési munkái elsősorban a Tisza hullámterében történnek, s ott évenként mintegy 20 ezer köbméter faanyag kerül kitermelésre. Ennek 60 százaléka tűzifa, a többi iparifa, 

Tüzifamentés a sándorfalvi erdészet baksi kerületébenamit a Falemezgyár s a Gőzfűrész, az új szegedi Ládagyár és egyéb kisebb ipari üzemek használnak fel különféle ipari célra.Az idei gazdasági évben is jelentős fatermelési feladatokat teljesített az erdőgazdaság, a kitermelt faanyagot a Tisza partjára szállították, hogy onnan uszályba rakva vagy tutajba kötve szállítsák tovább. A jégzajlás befejezte után
a Tisza váratlan és állandóan 

fokozódó áradásakomoly mértékben megnehezítette a kitermelt faanyag folyamatos elszállítását és biztonságba helyezését. A fatermelések Csongrádtól Algyőig, a Tisza mindkét partján történnek s így az erdőgazdaságnak több mint tíz helyen kellett uszályrakodót kiképeznie s az anyagot összefuvaroznia. A faanyag árvíz elleni biztosítása már hosszú évek óta nem volt probléma, mert nem fordult elő, hogy a Tisza a 700 cm-es vízállást elérje, sőt túllépje. így történt, hogy amikor sok helyen kilépett az élő mederből s csak a gáttöltésnél állt meg a víz, sürgősen kellett intézkedni az uszályok rendkívüli kiállításáért, a rönkök tutajba kötéséért, illetve a faanyag biztosításáért.Nehézséget okozott az is, hogy a MAHART vontató hajói javítás alatt voltak, az uszályláncokat pedig műszaki ellenőrzésre Budapestre küldték. Mégis sikerült folyamatosan 

megfelelő usztályteret biztosítani. Sajnos,
a víz áradása a vártnál is gyor

sabb volt,s így különösen két uszályrakodón már berakodni nem lehetett, mert a partra kihordott faanyagot is körülvette a víz. Nem maradt más hátra, mint a gömbfaanyagot megfeszített 

munkával csónakról éjjel-nappal biztosító kötéssel ellátni, a tűzifát pedig hatalmas máglyába összehordani, hogy a víz meg ne emelje.Az állandó áradás miatt azonban ez sem jelentett megnyugtató intézkedést. A MAHART központ engedélye alapján a faanyag megmentése teljesen helyi problémává alakulhatott és mindenütt úgy lehetett intézkedni, ahogy az egyes uszályrakodókon a helyzet megkívánta. Nagy segítséget adott az erdőgazdaságnak a szegedi révkirendeltség, amikor lehetővé tette az erdőgazdasági szakembereknek, hogy a rendelkezésükre bocsátott motorcsónakkal végigjárhassák az egész veszélyeztetett területet. Külön ki kell emelni a ,,Szatmár” gőzhajó vezetőjének és személyzetének áldozatos munkáját, akik

Csónakról 
kézről kézre 

adogatva 
rakják meg 

az uszályokat

helyenként a jeges vízből szed
ték ki és rakták uszályba a 

mintegy 25 vagon tűzifát,hogy azt a víz sodra elől megment- sék. Köszönetét kell mondani a hon-> védség műszaki alakulatainak is,; . akik szintén az erdőgazdaság segít-: ségére siettek és több vagon fát mentettek meg az elúszástól.A munka oroszlánrésze a két hűl-; lámtéri erdészetnek,a mindszenti és Sándor falvi er
dészetnekjutott. Hétköznapon és vasárnapon egyaránt keményen dolgoztak, hogy az uszályokat a legrövidebb időn belül megrakják és állandóan ébe- X-Sy ren őrködjenek a kitermelt rönkök • felett és ott kötözzék az anyagot, ahol arra a legnagyobb szükség van. .<•:>>

Nagy gondot okozott a megra
kott uszályok folyamatos kiürí

tése is,mert Szegednél a rakpart elöntése miatt ennek a munkának az elvég- zésére csak nagyon kis hely, az: úgynevezett klinika előtti lejáró állt csak rendelkezésre. A nehéz körül- mények között jól szervezett mun-. kával ezt a kérdést is sikerült meg- oldani. A BELSPED Vállalat is ko-:•<<:! moly erőfeszítéseket tett, hogy az uszályokban érkezett mintegy 260 : vagon fát folyamatosan el tudják' szállítani az ipari üzemekhez, vala- : mint a TÜZÉP telepeire.A megfeszített munka nem volt ■ hiábavaló, mert minden darab fát ; megmentettünk a népgazdaságnak. •:;<<?!A közölt fényképfelvételek mutat- ják az egyik uszályrakodón össze- ; hordott tűzifa megmentésének mun- káját. A képen jól látható, hogy az összemáglyázott rakatokból csak 15—20 cm látszik ki, s
a hatalmas, 40 vagonos uszály : 
ki tudott állni az elöntött ár-

térre,ami azt is mutatja, hogy a víz mély- sége ott is elérte a másfél métert. Hozzátesszük még, hogy a kritikus helyeken a jól dolgozó tutajosoknak : mintegy 800 köbméter nyárgömbfát sikerült tutajba kötni.
Kwaysser Ede anyagforgalmi előadó, Szeged.
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Ez év elején lapunkban meghirdettünk két pályázatot. Az egyik az 
Országos Erdészeti Főigazgatóság 
vadászati fényképpályázata, a másik 
lapunk levelezői pályázata, amelyben újítási gondolatokat, elképzelé

Vadászati fényképpályázat
Az Országos Erdészeti Főigazga

tóság fényképpályázatot hirdet va
dászati tárgyú művészi felvételekre. 
A pályázaton mindenki résztvehet az 
alábbi feltételekkel:

A pályaműveket 18X24 cm méretű 
nagyításban kell beküldeni. Egy pá
lyázó több felvétellel is szerepelhet. 
A díjnyertes vagy megvásárolt ké
peknek az eredeti filmjét vagy leme
zét is be kell küldeni. Minden egyes 
kép hátoldalán feltüntetendő a kép 
témája, illetve annak pontos, vadá
szati szempontból is szakszerű le
írása. Pályázni csak eddig nyomta
tásban meg nem jelent felvétellel 
lehet.

A pályamunkákat az Országos Er
dészeti Főigazgatóság által kijelölt 
bíráló bizottság bírálja el. A pálya
díjak a következők:

I. díj: 2000,— Ft, 
két II. díj: 1000—1000,— Ft, 
három III. díj: 500—500,— Ft.

Egyúttal az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság az arra érdemes pálya

Az »Erdőgazdaság és faipar" levelezői pályázataLapunk szerkesztősége levelezői pályázatot hirdet. Olyan leveleket kérünk, amelyek az újítómozgalommal foglakoznak. Akár az újítómozgalom eredményeit, akár annak hiányosságait világíthatják meg. Ugyancsak résztvehetnek a pályá-
CÍM KÉPÜNK:

Dolomitba ékásósan telepített hároméves 
feketefenyőcsemeték a piliscsabai erdé

szet területén
(Bajkor József felvétele)

pályázatunkseket kértünk. Mindkét pályázatra több pályamunka érkezett már be és most ismét közöljük a pályázati felhívásokat, minthogy a beküldési 
határidő közeledik.

munkákat külön jutalomban része
síti, illetve megvásárolja. A pályá
zat kimenetelétől és határidejétől 
függetlenül a szokásos tiszteletdíj 
ellenében az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság a beküldött pályamun
kákat a Főigazgatóság irányítása 
alatt megjelenő lapokban — Az Er
dőben vagy az Erdőgazdaság és fa
iparban — megjelentetheti. A pályá
zat lezárása után a Főigazgatóság a 
felvételeket nyilvános kiállításon is 
bemutatja.

A pályaművek beküldésének ha
tárideje: 1958. június 30.

A bíráló bizottság döntését az Er
dőgazdaság és faipar 1958. augusztus 
20-a után megjelenő legelső száma 
hozza nyilvánosságra.

A pályamunkákat az Országos Er
dészeti Főigazgatóság címére kell 
beküldeni (Budapest, V., Kossuth 
L. tér 11..

A beküldött képekhez mindenki 
csatolja a kép szerzőjének teljes ne
vét és pontos címét.

zaton olyan levelek, amelyek lapunk hasábjain vetnek fel újabb újítási elgondolást, ésszerűsítési ötletet, jobb szervezési megoldást.Pályázatunkkal az a célunk, hogy az erdőgazdasági és faipari újítási mozgalmat élénkebbé, szélesebbkö- rűvé tegyük. Minden olvasónk levelét szívesen látjuk és az újítások vagy ötletek vonatkozhatnak az erdőgazdálkodás bármely területére a maggyűjtéstől a fakitermelésig és a faanyag vagonbarakásáig. Ugyancsak lőhetnek az újítások önköltségcsökkentő vagy jövedelemfokozó jellegűek, és felölelhetik az erdőgazdasági főhasználatokon kívül a
VASI NAPOK

Május 18-án ismét megrendezik 
Vas megyében a Vasi napokat, 
amelyeknek programján mezőgazda
sági kiállítások, ankétok és egyéb 
rendezvények szerepelnek. Május 
22-én erdészeti kiállítás lesz Kör
menden. Az erdészeti kiállítás kere
tében számos előadást tartanak az 
erdőgazdálkodásról, erdősítésről és 
fásításról. Az előadásokat gyakor
lati bemutatók egészítik ki. A 
szombathelyi erdőgazdaság nemes
medve si erdészkerületében erdőtele
pítéseket mutatnak be az érdeklő
dőknek.

mellék használatok akármilyen területét is, akár olyanokat is, amelyek jelenleg teljesen kihasználatlanok. Hasonlóképpen az Országos Erdészeti Főigazgatóság irányítása alá tartozó iparvállalatok dolgozói részéről is várunk olyan leveleket, amelyek a faanyagfeldolgozás bármely területére vonatkozó újítással, ötlettel foglalkoznak.Természetesen lapunkhoz beküldött újítások és ötletek a pályázattól függetlenül a szokásos úton az előírt újítási díjban is részesülnek, amennyiben az újítás megfelel a megszabott feltételeknek.
Pályadíjak:

I. díj: 1000,— Ft, 
két II. díj: 500—500,— Ft, 

három III. díj: 200—200,— Ft.
Beküldési határidő: 1958. jún. 10.Az eredményt lapunk július 10-i számában hozzuk nyilvánosságra. Egy pályázó több levéllel is pályázhat. A pályamunkák — a név és cím pontos feltüntetésével — az „Erdőgazdaság és faipar ‘ szerkesztőségének címére küldendők: Budapest V., Báthory u. 10. VI. em.

Kedvező válasz 
a nagykőrösi pipagyárnakLapunk előző számában hoztuk a nagykőrösi pipagyár levelét, amelyben az erdőgazdaságoktól „egy kis összedolgozást” kér. A levélre máris 

válaszolt a budapesti erdőgazdaság. A következők (közlését kérték lapunktól :A pipagyár „kis összedolgozás? ‘ ajánlatát erdőgazdaságunk nagy örömmel fogadja. Ezirányú készségünket azonnali tettekkel is igazoljuk és ajánlatot teszünk 60 ezer fo
lyóméter sajmeggy (Prunus Maha- 
leb) vessző leszállítására még ebben az évben. A következő években termelésünket még fokozni is tudjuk. Szakképzett munkásainkkal biztosítjuk a megadott méreteknek megfelelő, kifogástalan termelést.Erdőgazdaságunk a sajmeggy termelésével már évek óta foglalkozik, öt hold hároméves telepítésünk is van. Különben az erdészeti szaklapok ismételten foglalkoztak már a sajmeggy termelési és jövedelmezőségi kérdéseivel, így a cilkk jószándékú megállapításai szakembereink előtt már évek óta ismeretesek.Azt is meg kell mondanunk, hogy 
alig egy éve a nagykőrösi pipagyár
nak írásbeli ajánlatot tettünk saj- 
meggyvesző szállítására, de rende
lést nem kaptunk. A cikk nyomán azonban — amit előrendelésnek te
kintünk — bizonyára komoly együttműködés alakul ki vállalataink között és nem kétséges, hogy ezzel „lepipáljuk az eddigi pipatermelést'‘.

Sebők Mihály budapesti erdőgazdaság, erdei melléktermék előadó.
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A takarékos gazdálkodásmindennapos feladatairól nem beszélhetünk eleget. A kormány márciusi felhívása az országos takarékossági mozgalom megindítására az erdőgazdaság és faipar dolgozóinak is komoly kötelességeket jelent. Ezek a feladatok lényegében nem újak. Szocialista hazánk építésének alapvető kérdése, hogy takaré
kosan, gondosan gazdálkodjunk 
anyaggal, gépekkel s legfőképpen 
az emberi munkaerővel. Minden pocsékolás, minden könnyelműen kidobott fillér, a közös vagyonnak, a népvagyonnak minden megkárosítása — amellett hogy súlyosabb esetekben esetleg már a bűncselekmény határait is túllépi — mindenképpen jobb, boldogabb és gazdagabb jövőnk felépítését késlelteti.Ha végignézünk az erdőgazdálkodás és a faipar széles munka területén a maggyüjtéstől a farostlemez
gyártásig, az erdősítéstől a fa ké
miai feldolgozásáig és közben magunk elé idézzük a mellék és segítő 
ágazatok sokaságát, akkor megálla-

A takarékosság egyik alapvető módszere 
a gépek és újítások bátor alkalmazása. 
A szolnoki erdőgazdaságban, de máshol 

is jelentős megtakarítást értek el a 
a suhángkiemelő ekék segítségével

píthatjuk, hogy itt valóban bőséges és kimeríthetetlen tere van a gazdaságosabb, takarékosabb, jobb gazdálkodás kimunkálásának.Csak néhány 'gondolatot vetünk fel, amelyek az eddigiek során felmerültek. De azzal a kéréssel for
dulunk lapunk olvasóihoz, régi és 
új levelezőinkhez, hogy ezt a héza
gos néhány példát és gondolatot a 
maguk munkaterületének bizonyára 
bőséges takarékossági lehetőségei
nek feltárásával egészítsék ki!Nem lesz ez néhéz feladat. Hogy erdőgazdálkodásunk kezdő fázisából induljunk ki, nézzük meg mindjárt mag gazdálkodásunk hibáit és ‘hiányosságait. A kötelező 
magvizsgálat, ami pedig a| jó erdők telepítésének egyik alapfeltétele, még mindig csak félig-meddig megvalósított probléma. Igen fontos lenne a csemetekerti helyes magél- 
osztás érvényesítése is, ami további takarékosságot jelentene. Legutóbbi számunkban Palotás Ferenc Ered
ményes erdőművelés című cikkében rámutatott a veszteséges cse
mete gazdálkodás sokféle okára és nem vitás, hogy ezen a területen igen sokrétű tennivalónk van még.»Végig tekinthetnénk az erdőne
velés és a fakitermelés minden sza
kaszát az első tisztítástól a kiter
melt faanyag közelítésének és erdé
szeti rakodón tárolásának munká
jáig. És mindenhol megtalálhatjuk a takarékosabb, jobb munkaszervezés, a jobb gépkihasználás, a gazdaságosabb termelés és szállítás lehetőségeit. Nincs olyan erdészkerü
let, nincs olyan erdészet vagy er
dőgazdaság, amely azt mondhatná, 
hogy ezen a legfontosabb munka
területén, az erdei főhasználatban 
már elérte a takarékos, gondos 
gazdálkodás legmagasabb színvo
nalát és nincs mit javítania a mun
káján!De folytatódhat a szemlénk a fa feldolgozásának valamennyi szakaszában. Fűrész- és lemezipari üzemeinknél a rönktéri osztályozás külső rendje nagyot javult a legutóbbi hónapokban, de a kihozatalban jelentkezne a további lényeges javulás, ha a lombos anyagnál 5 cm, a fenyőanyagnál 2 cm lenne az osztályozott máglyák különbsége. A 
ládagyártásban milyen sokat jelentene az alacsonyabb értékű alapanyagokra való áttérés, amivel jelentékeny mennyiségűi importfűrészárut takaríthatnánk meg. Mit jelentene, ha a leltározásokat — nem csak faipari, de minden üzemünkben — a legkisebb készletek idejére terveznék meg. S még bőségesen léhetne folytatni a példákat és ötleteket. Feltehetnénk a kérdést, mit jelentene állandó szak
munkásgárda az erdőtisztításban, 
sőt az erdőgazdaság egyéb állandó- 
jellegü vagy időszakosan egymást 
felváltó munkálataiban.

És ezeket a kérdéseket fel is kell tenni. Minden erdőgazdaságban, minden faipari üzemünkben, vállalatunknál körül kell nézni a munkafo
lyamatok minden szakaszánál: hol vannak lehetőségek takarékosabb, jobb gazdálkodásra, hol lehet a munka menetét, technológiáját, megszervezését megjavítani. Állandóan javítanunk kell munkánk gazdaságosságát és ennek érdekében 
lapunk hasábjain helyet adunk min
den javaslatnak, egészséges kezde
ményezésnek, ötletnek, bírálatnak.A magunk területén tehát azt kell mondanunk, hogy váljék a fa
takarékosság országos jellegű, sőt 
az erdészet szakmai határain túl is 
társadalmi mozgalommá! A takarékos gazdálkodásnak az elveit kell minden munkánknál szem előtt tartanunk és akkor valóságos, forintban is felmérhető eredményei lesznek célkitűzéseinknek.
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tátikét
és V.aééta&áé

g Mozgalmas hónapja lesz g 
g május Sopronnak, az erdészet g 
ée fellegvárának. A hónap ele- g 
ée jén zajlottak le a főiskolán a = 
ee sikeres műszaki napok, amely- g 
g nek keretében — szinte egy g 
ee magas színvonalú önképző- g 
g kör gyanánt — főiskolai hall- .g 
= gatók tartottak előadást egy- g 
ee egy szakmába vágó témáról, ee 
g többnyire szabadon és a hoz- ée 
ée zászóló professzorok megelé- g 
g gedésére. A műszaki napokat ee 
ee kultúrműsor tarkította.
g Tizennegyedikén a techni- g 
g kum hallgatóinak ballagása g 
g ad színfoltot a tartalmas sop- = 
g róni életnek, míg tizenhete- g 
g dikén a végző főiskolások g 
g tartják \meg hagyományos eé 
ee Valétabáljukat. A bálon a fő- g 
= igazgatóság számos vezető ee 
g személyisége is részt vesz. ée 

g Ugyancsak tizenhetedikén g 
g tartja Sopronban ankétjét la- g 
H púnk, az Erdőgazdaság és Fa- g 
g ipar is az erdészeti és fa- || 
ée ipari továbbképzés kérdéséről, g 

amelynek vitaindító előadója ee 
g Gyapay Jenő, a pécsi er- ée 
ée dőgazdaság főmérnöke és g 
g Hangyái Tibor, Nyugat- E 
g magyarországi Fűrészek igaz- e| 
ée gatója lesz. g
g A mozgalmas soproni na- g 
= pókról jövő számunkban = 
g adunk részletes tudósítást. ée
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Debreceni gondok: 

a Nagyerdő, a gépesítés továbbfejlesztése,
az erdőmérnökhiányDebrecenben is sokáig váratott magára a tavasz. Lehet, hogy éppen azért, mert az erdészet dolgozói már régóta nem várták olyan türelmetlenül. miint az idén. Ö!k a tavaszt sürgették volna, mert őket viszont a feladatok sokasága sürgette. így nem csoda, ha most, amikor végre teljes erővel rá lehet kapcsolni a külső munkákra, kihalt, 

néma irodahelyiségeket találunk 
csupán az erdészet központjában s közel félnapi kutatásba kerül, amíg végre a Nagyerdőben rábukkanunk 
Dankó Gáborra, az erdészet vezetőjére.

A HELYSZÍN, valamint a Nagy
erdő örök és múlhatatlan varázsa szinte parancsolóan előírja, hogy először is, minden mást megelőzve róla beszéljünk, a „tisztes, 
agg öregről“ — ahogyan az erdészet dolgozói tréfásan^ de szeretettel emlegetik a Nagyerdőt — amely az utóbbi időben oly sok viszontagságon esett keresztül. Persze „utóbbi idő‘‘ alatt nem néhány évet kell érteni, nem is a néhol kétségtelenül durva külső beavatkozásnak — a háború után a Nagyerdő valósággal a város tűzifatelepe volt — kell tulajdonítanunk az állománykárosodást. A Nagyerdő bizony lassan ki
öregedett. A felszabadulás előtt a legminimálisabb mértékben sem gondoskodtak felújításáról, s a lassú pusztuláshoz a talajvízszint süly- lyedése is hozzájárult. Ma a legtöbb helyen olyan kopár, hogy közel egy kilométernyi távolságra is be lehet látni a fák közé. Természetesen a 
szakemberek mindent elkövetnek, 
hogy a Nagyerdőt megmentsék a 
további pusztulástól, s amennyire csak lehet megifjítsák. Négyezer hektárnyi területéből mintegy 70 hektár a Városi Tanácsé, ezt a területet már szépen parkosították s itt rendezik be a május folyamán megnyíló állatkertet. Az erdészet főként fenyőcsemetéket és közben suhángsorfákat telepít a kopároso- 

Leány-munkacsapat a derecskéi csemetekertben

dott részekre. Az előző telepítések tapasztalatai szerint a fenyő a legmegfelelőbb alany, de sikerrel telepítettek vegyes állományokat is, fenyőt, akácot, szürkenyárt.A Nagyerdő felújításán, illetve pótlásán 'kívül az erdészet az idén 
115 hektár új erdőt telepít és 137 
hektár pótlást végez. Ezek a számok különösen .akkor domborodnak ki teljes jelentőségükben, ha figyelembe vesszük, hogy az erdészet még soha nem végzett ilyen nagyarányú munkát, az eddigi legnagyobb, 1953-as telepítés is csak megközelítette ezt a mennyiséget. Akkor is főként 75 százalékban, fenyőt telepítettek, még pedig olyan meszes, sívóhomoki részeken, ahol a rozs sem termett meg. Az akkori telepítés ma már fiatal fenyvessé serdült. A távolabbi tervek szerint 
az erdészet összesen 400 hektár fé
ny őerdőt telepit Debrecen környé
kén.

AZ ÖNKÖLTSÉG CSÖKKENTÉ
SÉHEZ és a jövedelmezőség emeléséhez nem csekély mértékben járult hozzá, hogy a dolgozók ahol csak lehet segítségül hívják a gépet. A tavaszi munkák során 24 hektár makkot vetettek el géppel alig egy hét alatt s ahol a körülmények megengedik az erdőápolási munkákhoz is felhasználják az erdőgazdaság gépüzemének gépeit. Gépszeretetükre jellemző, hogy ők maguk is újításokon a gépek tökéletesítésén vagy új gépek szerkesztésén törik a fejüket. Ennek eredményeképpen az elmúlt hetekben próbálták ki Szegedi Mihálynak, a csemetekert vezetőjének új gépkonstrukcióját: a hidraulikus cse- 
metekiemelőt. A suhángkiemelést a múltban is lehetőleg géppel végezték, a kiemelő szerkezetet hordozó Zetor traktor alá ponyvát szereltek, hogy a traktor ne sértse meg az alá ja hajló suhángokat. Ennek az eljárásnak előnyei mellett hátrányai is voltak. Még pedig az, hogy a 

traktor a farostokat könnyen megsérthette még akkor is. ha a suhán- gon külsérelmi nyomok nem látszottak. Másik hátránya pedig az volt, hogy a kiemelt suhángokat azonnal gondozásba kellett venni, ez pedig mintegy 200 dolgozót kötött le.
SZEGEDI MIHÁLY külpontos hidraulikus suhángkiemelője nem emeli ki teljesen és nem fekteti le a csemetét, csupán megemeli, meglazítja s elvágja a gyökereit, úgy hogy a csemete akár két-három hétig is a helyén maradhat károsodás nélkül, az erdészet dolgozói akkor veszik gondozásba, amikor erre a legmegfelelőbbek a munkakörülmények. Az új módszerrel az egyéb csemetekerti munkák mellett az erdészet 60 dolgozója ezt a munkát is tökéletesen el tudja látni. A kiemelő szerkezetet az erdészet ta

pasztalatcserén mutatta be s az 
OEF eddig 10 Szegedi-féle kiemelőt 
rendelt más erdőgazdaságok ré
szére.Az erdészetben különösebb panaszt vagy kívánságot nem hallottunk, de ha már Debrecenben jártunk, felkerestük az erdőgazdaságot is, ahonnan viszont hoztunk magunkkal egy jelentős és méltánylandó kívánságot. Kevés az er
dőgazdaság területén a [mérnök; összesen 18 erdőmérnök működik" a 11 erdészetben s mindössze egy olyan erdészet van, amelynek a vezetője mérnök. Kilátásba helyezték, hogy a közel jövőben hárommal növelik a gazdaság mérnöki karának létszámát, de még ez is kevés.

A derecskéi csemetekertben Kerekes Erzsébet, Béke Róza gyakornokok lelkes munkacsapatokat vezetnek és azzal dicsekednek, hogy a nagyüzemi * csemetekertjükben sem tavasszal, sem nyáron, de még ősszel se lesz csemetét pusztító, hervasztó gyom. Rantal Mária, Jakics Irén meg harminchárom társa valóban mindent megtesz, hogy gyommentesen neveljenek ebben a csemetekertben csemetéket. A Derecske-ebesi csemetekerthez 216 hektár terület tartozik, s ebből 60 hektár áll ugaron. Mégse ez az érdekes, hanem az, hogy a debreceni erdőgazdaság 1 923 000 forint haszonnal zárta az elmúlt évben a csemetenevelést és ebből 1 300 000 forint tiszta bevétel esett a Derecske-ebesi csemetekertre. Félreértés ne essék, nem véletlenről van szó, mert az lfi55—56. esztendőben 1 944 000 forint hasznot adott a csemetekert. A főkönyvelőjük számokkal igazolja, hogy két esztendővel ezelőtt 120 forintba került náluk ezer darab lombcsemete előállítása, most pedig a költségeket már 90 forint alá szorították. A debreceni erdőgazdaságban átlagban 17 százalékos haszonkulccsal állítják elő a csemetéket, de még ezen is túltesz Derecske-Ebes, ahol kereken 36 százalékos haszonnal jár a csemetenevelés.
4
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Rönktéri helyzetképAprilis végén meglátogattuk né
hány fűrész- és lemezipari vállalat 
rönkterét. A kép, amit láttunk, ősz- szefoglalóan megnyugtató. Mindenhol rend vagy legalább is a rend állandó biztosítására törekvés uralkodik. Egyelőre a ronkzúdulás vesze
delme még kisebb, hiszen a bükk leszállítására az erdőgazdaságoknak május végéig van határideje, tehát a most következő hetek lesznek a legnehezebbek. De éppen az a rend, amivel találkoztunk, feljogosít arra, a reményre, hogy a nagyobb meny- nyiségű rönkérkezés sem okoz majd lényeges fennakadást. Hároson például két nap alatt — az egyik szombaton és vasárnap — 105 vagon 
rönkanyag érkezett be, hétfőn újabb 
18 vagon kirakását kezdték meg és 
az állomásra máris további 30 vagon 
befutását jelezték. Minden esetre a hárosiak megnyugtatónak tartják, hogy az I. negyedévi bükkbeérkezés 
tervszerű volt és lemaradások nincsenek. Teljes erővel felkészülnek a bükkfeldolgozásra is, a víztárolókat rendbehozták és megvannak győződve arról, hogy határidőre elvégzik a maguk feladatát.Sok gondot jelent Hároson, de a többi fűrészipari üzemnél is, az er
dőgazdaságok aránylag nagy száza
lékú, kifogás alá eső szállítása. Ezek a megkifogásolt szállítmányok mindenképpen sok gondot okoznak, mert az anyag külön máglyázása, vagononként! tárolása, — amíg a kifogásolást elbírálják — jelentékeny többletköltséggel jár. Nem beszélve arról, hogy egyes szállítmányokat kénytelenek a feladónak visszaküldeni.Láttunk a Hárosi Falemezművek rönk terén az északsomogyi erdőgazdaságból érkező cseranyagot, amelynek egy része olyan gyenge minőségű volt, hogy még ibányaszéldeszká- 

II. osztályúnak minősített cseranyag, 
amelyet az északsomogyi erdőgazdaság 

Marcaliból küldött a hárosi üzembe

nak is alig használható, ugyanakkorII. osztályú rönknek volt minősítve. Hasonló téves vagy inkább erős túl- minősítés a budapesti erdőgazdaságnak Ráckevéról küldött „lemezipari rönkje”, amely durva, szövetileg sem felel meg lemezipari feldolgozás céljára. Láttunk a vérté,si erdőgazdaságból befutott csert I. és II. osztályú fűrészrönknek minősítve, amelyen a gyűrűs elválás, csillagrepedés és egyéb hibák mutatták, hogy csak most leszállított, régen elfekvő anyag. Nem kevésbé szomorú képet mutatott egy „lemezipari rönk“ szállítmány, amely Keszthelyről érkezett. És még bőven lehetne folytatni a példákat.A hárosi rönktéren egyébként átlagosan 60—70 dolgozó végzi a sokszor bizony erősen összetorlódó feladatokat, a vagonkirakást, a máglyá- zást, az anyagnak feldolgozásra előkészítését. Ebben a munkában két autódaru, egy forgógémes daru és egy félportáldaru jelent segítséget.
A Budapesti Fűrészek Soroksári 

úti telepén — ugyanúgy mint Hároson — a kéreg jelenti az egyébként nagyjából rendezett rönktér legsúlyosabb problémáját. Míg Hároson az a hiányosság, hogy az üzem nem szedi össze a kérget, hogy azt megfelelően hasznosítsa, a Soroksári úti 
telepen, minthogy az bekerítetten, az 
illetéktelen kéreg összeszedők, sőt a 
rönkök „önkéntes kérgezői“ okoznak 
kárt. A kéreggyűjtés sokszor olyan 
méreteket öltött, hogy a rönktéri 
művezető lovaskocsit állított meg, 
amelyen nyilvánvalóan üzérkedést 
célból próbálták elvinni a „kiter
melt“ kérget. Ezen az állapoton sür
gősen változtatni kell!Egyébként a Soroksári úti telep rönkterén 18 fővel bonyolítják le a rönktéri munkákat és három daru áll a rendelkezésükre. Itt is vannak többé-kevésbé súlyos kifogásolások. 
Egy negyedév alatt 70—80 köbméter 
lemezrönk érkezett be fűrészrönk
nek minősítve — itt tehát a szállító erdőgazdaságok saját kárukra alul minősítettek — természetesen ezt az anyagot a Budapesti Fűrészek át- küldte lemezgyár! feldolgozásra. Találkoztunk más hibával is. II. osztályú rönkök egy bükkszállítmány- ból Szilvásváradról: csupa beteg, árgesztes, nyilvánvalóan túltartott bélkorhadt anyag; a valóságban tehát 
nem II. osztályú rönk, hanem csupa 
selejt.Legkevesebb a panasz a szállításokra a Fuirnír- és Lemezművek rönkterén. Igaz, hogy ide csak lemezipari rönk érkezik, tehát a minősítés is gondosabb. A bükk ide is időarányosan érkezett. Dorosz Lajos igazgató ezt kérdésünkre úgy fogalmazta meg, hogy: „különö
sebb bajunk az erdőgazdaságokkal 
nincs, ha van valami, barátian el
intézzük^.A jól rendezett rönktéren 23 fővel dolgoznak, 2 autósdaru és a belső mozgatást lényegesen könnyi- tő rönkemelő targonca segít a mun

kák sima lebonyolításában. Sajnos, 
ez a rönktér is bekerítetten, köz
vetlenül közforgami területre húzó
dik át, bár itt kisebbek a bajok, mint a Soroksári úti telepen, mert legalább üzletszerű „kéreggyűjtés14 nem folyik.Mindent összefoglalva a három rönktér azt mutatta, hogy helyes 
volt a rönkleltározás, mert ennek 
végrehajtása során lényeges mér
tékben sikerült a rönkterek rende
zése is.

Három nap alatt 143 vagon futott be 
Hárosra

Osztályozott máglyák a Budapesti Fűré
szek Soroksári úti telepén

A Furníf- és Lemezművek szépen rende
zett rönktere
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l\/íeglett, férfifejjel harminchatan 
indultak a cél felé. Évekkel ez

előtt. Akkor harminchatan szerettek 
volna levelező úton erdőmérnöki dip
lomát szerezni. A harminchatból — 
hatan maradtak. Hatan kaptak erdő
mérnöki diplomát. Mind a hatan ke
ményen küzdöttek, mindannyiukat 
dicséret is illeti, a kitartó, szívós ta
nulásért, a férfifejjel elért erdmény- 
ért. Az egyik új erdőmérnökkel, Nie
der l an d Lászlóval próbáltunk be
szélgetni a levelező tanulók időszerű 
problémáiról. A keszthelyi erdőgaz
daságban találkoztunk, ő most negy
venkét éves, nős, családos és a mű
szaki csoport vezetője.

Miért akarnak rólam írni, kérdez
te csodálkozva, hozzátéve, hogy az 
ember azért tanul, hogy boldoguljon. 
Ez igaz, csak hogy Niederland Lászlót 
maga az élet tanította meg néhány 
alapvető igazságra. Tizennyolc éve 
például hiába iratkozott be a soproni 
Erdőmérnöki Főiskolára, azt egy fél 
év múlva abba kellett hagyni, mert 
nem volt pénze a főiskola elvégzésére. 
Tizenhárom év telt el, addig kellett 
várnia, míg folytathatta a főiskolai 
tanulmányait. Addig, míg el nem jött 
1953, amikor is a népi demokratikus 
álltamban lehetőség nyílt a felnőtt 
emberek tovább tanulására, egyete
mi képzésére.

j^Jehéz volt a tanulás? Úgy mond-
* ja, Niederland, hogy nehéz. No, 

nemcsak a pénz, a költség, de más 
gondok-bajok is nehezítik a meglett 
embert a tankönyvek forgatásában. 
A második évben bizony már csak ki
lencen maradtak, kilencen folytatták 
a harcot a diplomáért. Nem az anya
giak, hanem a tanulás súlya apasz
totta kilenc főre az erdőmérnökjelöl
tek számát.

Sokan azt gondolták, hogy a főis
kolát balkézről is el lehet végezni, 
emlékezik Niederland a volt évfo
lyamtársaira. Azok bizony úgy gon
dolták, hogy nem is olyan nehéz meg
szerezni az erdőmérnöki oklevelet. 
Lemondtam a szórakozásról, a mozi
ról, tanulnom kellett, — vallotta Nie
derland László szerényen.
/14 ás is, Varga kartársam is tanul 

— mondja csöndesen — ő is 
férfifejjel jött rá, hogy kibővül a 
látóköre annak, aki tanul. Ebből az 
következik, hogy a keszthelyi erdő
gazdaságban van már aki követi Nie
derland Lászlót. Ami pedig a boldo
gulást illeti, csupán annyit, hogy lát
tuk Niederland László erdőmérnököt 
munkaközben is. Láttuk, hogy jó ve
zetőként szervezte meg a villany- 
meg a benzinmotoros fűrészek mun
káját, hallottuk, hogy különös gondot 
fordít a munkások szállására és ellá
tására. Végül pedig mindennél többet 
mondott róla a műszaki csoport mű
helyvezetője, amikor bejelentette, 
hogy ő is követi Niederland László 
példáját: ő gépipari technikumot vé
gez levelező úton. A jó példa, tehát 
ragadós. Úgy látszik a diploma meg
éri a törődést, a fáradságot.

Az erdősítések premizálásáról1957 nyarán az erdősítések premizálásának rendszere megváltozott, az eddigi megmaradási százalékon alapuló jutalmazási rendszer ugyanis a gyakorlatban nem bizonyult célravezetőnek, mivel nem ösztönzött a vágásterületek és a mezőgazdasági művelésre alkalmatlan, erdősítés céljára átvett területek mielőbbi, teljes sikerű beerdősítésére. Nem egy 
esetet tudok magam is, hogy 
egy erdőrészletet beerdősítet- 
tek, pótoltak, majd mivel majd
nem teljes egészében elpusz
tult, újabb erdősítés és pótlás 
vált szükségessé. Természetesen 
prémiumot is fizettek az ideig
lenes eredményekért, ugyanakkor sikeres, befejezett erdősítésről e területen még ma sem beszélhetünk. Megállapíthatjuk, hogy ez egészen szélsőséges eset. De a régi premizálási rendszer oda hatott, hogy a megmaradási százalék minél magasabb legyen és nem ösztönzött a fiatalosok érdekében az ápolások elvégzésére, a vadkárelleni védelemre, az erdősítés mielőbbi befejezésére.Ezért az erdősítések régi pre
mizálási módszerét a cél érde
kében egy sokkal hathatósabb, 
célravezetőbb jutalmazási rend
szerrel kellett helyettesíteni. Az új jutalmazási rendszernek a lényege az, hogy a prémiu
mot csak olyan erdőrészletek 
után szabad kifizetni, ahol az 
erdősítés befejezettnek tekint
hető, ahol a további beavatko
zás szükségtelen.A befejezettnek nyilvánítandó erdősítéseket az erdőgazdaság dolgozói minden évben összeírják, majd az erdőrendezési felügyelők ezeknek adatait ellenőrzik, illetve az erdősítéseket befejezetté nyilvánítj ák.1957 őszén a 32 erdőgazdaság közül 29 össze is írta premizálandó erdősítéseit, és az erdőrendezési felügyelők a helyszínelés után a befejezetté nyilvánítást rendben elvégezték. Az erdősítések elbírálásánál, figyelembe véve, hogy a népgazdaság pénzét csakis vitathatatlanul jogos esetekben szabad 

prémiumként kifizetni, a prémiumra jogosultságot mindenütt szigorúan felül vizsgálták. A rendelkezésre álló erdősítési alapokmányok, üzemtervi nyilvántartások és az első ötéves terv ideje alatti erdősítések kimutatásának átvizsgálása után 
már íróasztal mellett törölni 
kellett a jegyzékben feltünteti 
erdőrészletek jó részét. Ugyancsak törölni kellett azokat az erdősítéseket is, amelyekben az elvégzett munkák adatai okmányokkal nem voltak bizonyíthatók. Az erdőrendezési felügyelők helyszíni bejárásokon, legtöbbször az erdőgazdaság szakembereivel együtt, megvizsgálták, hogy az erdőrészlet területén az erdősítés valóban befejezettnek nyilvánítható-e. 
Megvizsgálásra került országos 
viszonylatban kb. 7500 erdő
részlet, 30 500 ha területtel és 
ebből premizálhatónak minősült 
az egész területnek 39°/o-a, azaz 
11 900 ha. A bejelentett és az elfogadott területek közötti nagy különbség a vizsgálat komolyságát és szigorúságát bizonyítja.

Néhány tanulságot a munkából mindenképpen le kell vonnunk. így elsősorban mindenhol fokozottabb figyelmet és 
gondosságot kell fordítani az 
erdősítési alapokmányok fel
fektetésére és vezetésére, mert amellett, hogy az alapokmányok a legfőbb írásbeli bizonyítékai az illető erdőrészletben elvégzett erdősítéseknek és pótlásoknak, igen nagy szerepük van abban, hogy a munkák jövőbeni helyes tervezését és végreha j tását elősegítsék, még személyi változások esetén is. A következő években az eddiginél 
sokkal lelkiismeretesebben és 
szigorúbban kell a befejezett 
erdősítések bejelentőinek saját 
munkájukat elbírálni, és a ren- deltben előírt feltételek szigorú betartásával csakis azokat az erdőrészleteket szabad premizálásra javasolniok, amelyek után a jutalmat valóban meg is érdemlik.

Jakóts Lászlófőosztályvezetőhelyettes, OEF
6
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Budapesten ülésezett 
a KGST Fa és Cellulóz Bizottsága

Az elmúlt években az erdészet, a fa-, cellulóz- és papíripar egyike volt -azoknak a területeknek, amely viszonylag keveset tudott a többi szocialista ország hasonló iparágainak helyzetéről, problémáiról. Éppen ezért a szakemberek örömmel üdvözölték a mintegy másfélévvel ezelőtt megalakult új KGST Bizottságot, amely ezekkel — a szorosan egymáshoz kapcsolódó — iparágakkal foglalkozik.A Bizottság ez év áprilisában hazánkban tartotta harmadik ülését, s ott három fontos kérdéssel foglalkozott:
1. az érintett iparágak 15 éves táv

lati műszaki fejlesztése előzetes el
gondolásainak kidolgozásával és jó
váhagyásával;

2. az országok között koordinálásra 
kerülő cikkek mennyiségi és minő
ségi mutatóinak jóváhagyásával;

3. az egyes iparágak elmúlt időszak 
alatt végbement fejlődése elemzésé
vel.A Bizottság ülését a teljes egyetértés, a kölcsönös baráti segítség és a kollektív együttmunkálkodás jellemezte. Az ülés végén elfogadott jegyzőkönyv sok hasznos és nagyjelentőségű határozatot tartalmaz.A Bizottság valamennyi területen 
javasolja a legfejlettebb technológia 
fokozott bevezetését. A faipar előzetes távlati fejlesztési elgondolásai között, javasolja például a nehéz testi munkák gépesítését, a belső szállítás, a rönkterek és rakodók gépesítését; osztályozó félautomaták bevezetését; a szárítók kapacitásának fejlesztését (gázszárítók); a for- gácslemezgyártás területén a termelés gyorsütemű fejlesztését, a nyersanyagok körének bővítését (pl. lenkender pozdorja), a farostlemezgyártásban a nedves eljárás, a száraz és 

félszáraz eljárások végleges kikísérletezését és alkalmazását, ami lehetővé teszi a bő vízellátástól független telepítést (nyersanyagforrások közelébe) stb.A Bizottság az anyagtakarékosság érdekében külön hangsúlyozza a fá
nak kombinátokban történő komplex 
feldolgozása nagy gazdasági előnyét, mivel így lehetővé válik a hulladék gazdaságos feldolgozása, egy helyre koncentrálása. Javasolja a fülledé- keny lombfélék megóvását és a felhasználásra kerülő faanyagok élettartamának tartósítással való növelését, ami végső soron szintén a fatakarékosságot szolgálja. Lényegében ezt célozza a fahelyettesítő anyagok (farost- és forgácslemez) gyártásá
nak gyors kifejlesztése is. Például 1950-hez viszonyítva 1960-ig a szocialista országok forgácslemeztermelése több mint harmincötszörösére növekszik. Ez rendkívül gyors fejlődés, azonban tudnunk kell, hogy még így is elmaradunk az általános fejlődéstől.A népi demokráciákban komoly problémát okoz az, hogy a szükségletek fedezésére túlhasználatokhoz

Szovjet és magyar 
faipari vezetők látogatása SzegedenKGST budapesti tanácsko-után a szovjet küldöttségA zása meglátogatta a Szegedi Falemezgyár telepét, hogy elvi segítséget, tanácsokat adjanak a gyár dolgozóinak. A szovjet látogatók a Szovjetunió fa- és papíripari miniszterének, Va-

kell folyamodni. Különösen a lakott területekhez közel eső, könnyen megközelíthető erdőkben, értékesebb állományokban végeznek túltermelést, míg a távoleső, kevéssé feltártállományok kitermelése nem folyik kellő eréllyel. A Bizottság javasolja, hogy az érdekelt országok a követ
kező 5—7 év alatt érjék el a növedék- 
nek megfelelő kitermelést és 5—10 
év alatt fokozatosan tárják fel és 
vonják be a termelésbe az összes er
dőket. A cél érdekében meg kell javítani a meglévő állományokat is, a nem megfelelő állományok (sarj- és rontott erdők) és fafajok fokozatos lecserélésével. Nagy figyelmet kell fordítani az állományok ápolására, ami jelentős fatömeget biztosít, amellett hogy lehetővé teszi értékesebb állományok kialakítását. Arra alkalmas területeken széleskörűen el 
kell terjeszteni a gyorsannövő fafa
jokat — különösen a nyárféléket.A rendkívül bő tanácskozási anyag e néhány kiragadott és csupán az erdészetre és faiparra vonatkozó kérdése is rávilágít arra, hogy hazánk szempontjából milyen hasznos volt a Bizottság legutóbbi ülése. Ismert, hogy üzemeink jórészt elavult berendezéssel dolgoznak. Ez nemcsak alacsonyabb termelékenységet, hanem rosszabb anyagkihozatalt is jelent. Az üzemek rekonstrukcióját úgy kell végeznünk, hogy elősegítsük a komplex üzemek kialakítását, a legfejlettebb technológiára való áttérést. Ha jó előre meghatározzuk a fejlődés fő irányát, akkor a részfeladatok megoldása is könnyebb, — s ami számunkra igen fontos —, gazdaságosabb lesz. Az elemzés azt is megmutatta, hogy az ezer lakosra 
jutó fatömeg tekintetében Magyar
ország az utolsó helyen áll a szocia
lista országok között (1300 köbméter). Ebből következik, hogy egyrészt 
meglévő állományainkat jelentősen 
fel kell javítanunk, a kedvező fel
tételek közt termelhető, gyorsannövő 
fafajokat gyors ütemben el kell ter
jesztenünk, másrészt az anyagtakaré
kosságot — különösen a fa komplex 
feldolgozása irányába — ki kell fej
lesztenünk. Minden eszközt meg kell ragadnunk, hogy az erdőgazdaságok és üzemek iparifakihozatalának megjavítása mellett a hulladékot elsősorban fahelyettesítő anyagok gyártására használjuk fel. Ilyen üzemek további létesítése gyorsan kifizetődik a népgazdaságnak és jelentősen enyhítené gondjainkat.

rakszin elvtársnak vezetésével az OEF vezetőinek kíséretében tekintették meg az üzemet. Behatóan foglalkoztak a termelés minden fázisával. Va-rakszin elvtárs elmondotta, hogy öt évig mint lemezipari művezető, ezt követően tíz évig, mint lemez
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gyári mérnök működött. Különösen a rönk főzésének és há
mozásának kérdésével foglalko
zott. Amerre az üzemben megjelent, a dolgozók körülfogták, örömmel üdvözölték és érdeklődtek a Szovjetunió üzemeinek eredményei, valamint az ottani munkaszervezés iránt.A gyár megtekintése után rövid megbeszélés következett. Varakszin miniszter elvtárs először elmondotta, ami jót látott és kiemelte, hogy a gyártás 
folyamatosságát, gépesítését te
kintve a szegedi üzem meg
közelíti az élenjáró szovjet 
lemezipari üzemeket. Hasznosnak tartja — mondotta

Külföldi vendégeink a Szegedi Falemez
gyár telepén— azokat az anyagtakarékossági rendelkezéseiket és újításokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a hulladék jelentős részét magas értékű késztermékké dolgozzák fel. Majd néhány tanácsot adott és foglalkozott a feldolgozásra kerülő bükkgömb- 

fa főzési idejével és a hámozás utáni ollózás kérdésével is. Megígérte, hogy néhány segéd
gép dokumentációját eljuttatja 
a Szegedi Falemezgyárhoz.A lemezgyár megtekintése után a Délmagyarországi Rostkikészítő építés és szerelés alatt álló pozdorja-lemezüzemét látogatták meg. A szovjet küldöttség behatóan foglalkozott a poz- dorja feldolgozása módszereivel.A város megtekintése után a szegedi erdőgazdaság kultúrtermében Vida László főmérnök ismertette a nyártelepítés problémáit. A vendégek nagy érdeklődéssel hallgatták az új telepítési módszerek ismertetését.

székiaszárilás helyes

A debreceni erdőgazdaság 
hajduhadházi erdészetében már 
az elmúlt években is nyársa
kon, ágasokon szárították az 
értékes pillangós takarmányo
kat. Ezzel a módszerrel kifogás
talan minőségű, teljes tápér- 
tékü, zöld, leveles szénát nyer
tek. Különösen a múlt évi csa
padékos időjárás mellett mutat
kozott meg ennek a szárítási 
módnak az előnye, mert így 
egészséges, kilúgozástól mentes, 
teljes levélzetü takarmányt tud
tak az állatok számára bizto
sítani.

♦

KÉPEINK:

A földbcállított szénaszárító 
nyárs — A nyársra helyezik a 
kissé fonnyadt, levelét még 
nem hullató lucernát — Az 
ágasokat megrakják a lekaszált 
pillangóssal — A nyársakra és 
ágasokra rakott kész petrencék.

módszere

8
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Folynak a jelentkezések
a nagykovácsi nevelőotthonbaA nagykovácsi kastélyépületben lesz az erdészgyerekek internátusa. Innen járnak majd a közeli iskolába azok a kislányok, kisfiúk, akik eddig több kilométeres, viszontagságos utat kellett megtegyenek az erdészlaktól a távoli iskoláig, sokszor esőben, fagyban, hóban, szélben. A nevelő otthon szeptemberben, az iskolai év kezdetén megnyitja kapuit. Jelentős segítség volt az erdőgazdaságok és faipari vállalatok anyagi hozzájárulása. Mint már megírtuk, meghaladja az egymillió forintot a társadalmi hozzájárulás és az Érdért dolgozói azt is vállalták, hogy évről évre fedezni fogják tíz bennlakó erdészgyerek ruházkodási költségét. Sőt amint értesültünk, több erdőgazdaságban felvetődött, hogy hasonló módon legalább két gyerek ruházkodási költségét biztosítsák.--------------------

Ráfizetésese
a máriapócsi csemetekert

Lipcsei Mihályné csemetekert-vezetöKaptuk az alábbi levelet. A levél gondolatát — a tudatos gazdálkodást, annak nyivántartását — örömmel üdvözöljük és követendő példának állítjuk valamennyi erdész, esemetekezelő elé.*
Az utóbbi időben hallottam, hogy 

a csemtekertekre ráfizetnek az er
dőgazdaságok. Én ezt nem értem. 
Értesültem arról is, hogy ősztől

Az első felvételi kérelmek is megérkeztek az erdészeti főigazgatósághoz, egyelőre a váci, zamárdi, nyíregyházai, veszprémi és budapesti erdőgazdaságokból. A kérelmekből nehéz gyermeksorsok képe bukkan elő. A negyedikes Csuhora Jancsi négy kilométerre lakott a diósjenői iskolától, Nyögéri Lajcsi, akinek édesapja üzemi kocsis, meg öt kilométerre. Esős időben csuromvizesen érkeztek az iskolába és a délutáni tanításira járó Nyögéri gyereket mindig korábban kellett hazaengedni, hogy még teljes sötétedés előtt hazaérjen. S hasonló példa bőségesen akad.Most megváltozik, jóra fordul az erdészgyerekek helyzete. 40 lány1 és 40 fiú talál majd meleg otthonra, kényelmes ellátásira a nagykovácsi nevelőotthonban.

kezdve ismét vizsgálják majd a cse
metekertekben, hogy ezer db cse
mete előállítása Amennyibe kerül. 
Ezt örömmel vettem hírül. Nagyon 
érdekel engem^ mint csemetekert- 
kezelőt, az önköltségi ár. Nem 
mindegy az, hogy a csemeteterme
lés eredményes-e, vagy ráfizetéses. 
Már eddig is nyilvántartottam a 
közvetlen felmerült csemetekerti 
költségeket, számításom szerint a 
csemetetermelésem jövedelmező, 
ugyanakkor az erdőgazdaság köny
velése szerint veszteséges. Számítá
som a következő:

Ellenőrzik a juttatott 
facsemeték felhasználását

Ismeretes, hogy a kormány hatá
rozatot hozott, hogy idén ismét in
gyenesen juttatják a fásításhoz szük
séges facsemetéket, suhángokat és 
sorfákat. A határozat azonban nyo
matékosan megbízza a községi ta
nácsok mezőgazdasági szakigazgatási 
szerveit, hogy ellenőrizzék a jutta
tott facsemeték, suhángok és sorfák 
célnak megfelelő felhasználását. Az 
a juttatásban részesülő, aki az in
gyen kapott fásítási anyagot nem a 
rendeltetésének megfelelően hasz
nálja fel, köteles annak ellenértékét 
az állam részére megtéríteni.

Az adatok 4,3 ha területre vonat
koznak, dugványozásra került 700 
ezer simadugvány, eredmény 70%-os.

talajelőkészítés 1 583,30 Ft
simadugvány értéke 18 000,— Ft
dugványozás költsége 10 800,— Ft
ápolás, kapálás 5 240,— Ft
kiemelés (kézi és gépi

munka) 3 146,— Ft
gyök, dugvány csomago

lási költs. 2 000,— Ft
csomagolási anyag 3 000,— Ft
csemeteszállítás vasúthoz 1 000,— Ft

összes közvetlen költség: 44 774,30 Ft
Termelési érték: 60 480,— Ft
Eredmény: 15 705,70 Ft

Mi erdészek azt szeretnénk tudni, 
hogy ezek után mi drágítja meg a 
dugványozás útján előállított cse
metéket.

Lipcsei Mihálynéerdész, csemeteiker tvezető, Máriapócs*
Váradi Jenő, a nyíregyházi erdőgazdaság főikönyvelője az alábbiakban adta meg a máriapócsi csemetekert érintett területére terhelt egyéb közvetett költségeket. A közvetett költségeket a munkabér fel-használás arányában ágazatokra. vetítik ki az

a közvetlen költségek
helyesek 44 774,30 Ft

csemetekertkezelő áttéte-
lezett költs. 804,24 Ft

vállalati általános
költség 13 800,76 Ft

munkabérek közterhei 1 777,37 Ft
műszaki leírás 209,10 Ft
egyéb költség 690,04 Ft

összes költség: 62 055,81 Ft
Termelési érték: 60 480,— Ft
Veszteség: 1 575,81 Ft*A termelés eredményes lehet, ha a kihozatal nem 70%-os, hanem 75—80%-os lesz, ugyanakkor a közvetlen költség, dugványozás, csemete-csomagolás költsége alacsonyabb. Lipcsei Mihályné ebben az évben már úgy tervezte, hogy a dugványozás egységára jobban megművelt területen nem 1,5 fillér, hanem csak 1,1 fillér lesz, így a csemetetermelés 3780,40 Ft eredménynyel zárul. Mindenesetre követésre méltó a cikkíró példája, érdemes számlbavenni, hogy mennyibe kerül a csemetenevelés.
FÁSÍTÁSI ANKÉT MISKOLCON. Az idei fásításokat mintegy húsz szerv részvételével megrendezett ankéttal vezették 'be és ott került sor az 1956—57. gazdasági évben kiváló eredményt elért fásítási 

felelősök jutalmazására. Huszonnyolcán kaptak 200—200 forint jutalmat és Kiváló Fásításért emlékérmet. Egy 800 forintos jutalmat adtak ki emlékéremmel, öten pedig a közvetett segítségért kaptak emlékérmet. Itt írjuk meg, hogy a keletbükki erdőgazdaság a fásítások jó előkészítése érdekében fásításfelelősök részére oktató tanfolya
mokat rendezett, amelyeken mintegy 210-en vettek részt.
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Erdőtüzek KÉT ÉLÜZEMÜNK VAN
A tavaszi enyhébb napok beálltá

val sok kiránduló kereste fel az or
szág erdőit, s főként a kirándulók 
gondatlanságának tudható be, az 
egyre több helyről jelentett erdőtűz. 
A főváros közelében a legutóbbi va
sárnapon hat erdőtüzet okoztak a 
kirándulók, a Hárshegy déli oldalán, 
a Nag.vkevélyen, a solymári tégla
gyárnál. Törökbálinton, a Vöröshad
sereg útjánál és a Budakeszi úton 
voltak erdőtüzek.

Négy hold erdő égett le Kópháza 
környékén; ide a soproni tűzoltóság 
vonult ki. Egy tízéves erdőrész gyul
ladt ki, a tűz az orkánszerű szélben 
gyorsan terjedt s a tűzoltók csak 
nagy erőfeszítéssel, hosszabb mun
kával tudták megfékezni.

Ugyancsak tűz pusztított a bala- 
tonfelvidéki erdőgazdaság padragi 
erdészetének területén. Az erdőgaz
daság egyik dolgozója a kerületve
zető erdész utasítására elégette azo
kat a kivágott fenyőcsemetéket, ame
lyek egy múlt esztendei tűz követ
keztében száradtak ki. Egv időben 
több gallyrakást is meggyújtott. A 
tűz átterjedt a fenyves területén 
lévő avarra, majd az azzal összefüg
gő fenyvesre. Egyéves és 6—8 éves 
fenyőerdősítések pusztultak el csak
nem kilenc holdon. A keletkeziett 
kár 33 830 forint.

Ezek az erdőtüzek újból arra fi
gyelmeztetik az erdőgazdaságok dol
gozóit, elsősorban a kerületvezető 
erdészeket és munkásokat, hogy a 
tűzrendészeti utasításokat szigorúan 
tartsák és tartassák be.

❖

érdekes rókavadászaiAmikor a Tisza az olvadás következtében Poroszló közelében kilépett medréből és elöntötte az árterületet, a víz először kisebb-nagyobb szigeteket alkotott, amelyeken védelmet talált többféle vad. Az áradó folyó később a szigeteket is ellepte. Az odaszorult vad nagy része kimenekült, kiúszott, a rókák viszont erre nem válalkoztak, hanem a víz elől a fákra menekültek. A poroszlói vadászok csónakkal járták az árterületet, a hasznos vadat megmentették, a kártékony rókákat pedig lelőtték. A fa tetejéről lepuffogtatott rókák már nem tesznek kárt a nyáron a nyulakban és fácánokban.
Faipari Válllat keres revizori munkakörbe mérlegképes könyvelőt, lehetőleg faipari szakismerettel és revizori gyakorlattal. Jelentkezés írásban, vagy személyesen a Nyugatmagyarországi Fűrészek, Szombathely, Hammer- schmiedt János u. 1. sz. személyzeti osztályán.

A főigazgatóság a közelmúltban ítélte oda az élüzem címet. Az 1957. II. félév munkája alapján az ipar egyik élüzeme a Furnir- és Lemezmüvek (igazgató: Dorosz Lajos, főmérnök: Hajdú József, főkönyvelő: Szarvas János), míg a másik a Ládaipari Vállalat (igazgató: Adorján Pál, főmérnök Sajbán Pál, főkönyvelő: dr. Molnár Kálmán) lett. A feltételek nem voltak könnyűek és a verseny a vállalatok között igen erős volt. Mégis e két vállalat vált ki eredményeivel, mert a feltételeket kivétel nélkül teljesítették vagy túltejesí- tették. Például a Füriem 112,8, a Láda gyár 104,2 százalékra teljesítette a termelési tervét, százszázalékos tervszerűség mellett. Az alaprentabilitást az előbbi vállalat több mint másfél, az utóbbi több mint fél millió forinttal teljesítette túl. Az anyagtakarékosság eredménye 1452 köbméter rönk, illetve 318 köbméter ládaipari alapanyag. A technológiai rend és fegyelem teljes betartásával mindkét vállalat jelentősen túlteljesítette a termelékenységi mutatókat is.Igen közel állt az élüzem cím elnyeréséhez még a Szegedi Falemezgyár, az Északmagyarországi Fűrészek, a Hárosi Falemezművek, a Gyufaipari Vállalat és a Kocsigyár is. Ezek azonban bár a legtöbb feltételt teljesítették, egyik-másik feltétel teljesítésében lemaradtak.
-----------------------------------------

Kopárfásítási gondok 
a keszthelyi erdőgazdaságban

Balaton, Badacsony régi ismerő
sök, kedves emlékek színhelye, jövő 
terveink célja, vagy a messzi tá
volból szerényen kielégít egy kis ba
dacsonyi hangulat, egy-egy üveg 
kéknyelű.

A Balaton partján, a történelmi 
borvidék területén gazdálkodik a 
keszthelyi erdőgazdaság. Különleges 
feladatok előtt áll. Az egykori er
dőket évszázadokkal ezelőtt irtotta 
a kapzsi ember, ma kopárok jelzik 
az egykori erdők helyét. A szabad
dá vált területeken pusztult a talaj, 
az esővíz évről évre mélyebb és 
mélyebb vízmosásokat szántott, ma 
már a híreS szőlőkultúrát is ki
kezdte a védtelen, pusztító eső. Ba- 
latontördemicen évről évre két-há- 
rom sor szőlőt hord magával a 
vadvíz.

A keszthelyi erdőgazdaság fel
adata, hogy végrehajtsa a kopárrá 
vált területek befásítását. véget ves
sen a pusztulásnak, szebbé tegye a 
Balaton partjának e regényes ré
szét.

Az erdőgazdaság Monostorapáti 
erdészetében 60 hektárt erdősítenek, 
főként a Balaton partja kerül fásí
tásra. A badacsonyi bányák helyén 
különös gonddal kell fásítani. A 
feladat nehéz. A fásítandó terület 
altalaja pannon agyag és bazaltkő. 
A feltalaj sziklás, helyenként föld- 
omladékos, meredek termőréteg 
nélküli falakból áll. A fásításhoz 
kocsánytalan tölgyet, molyhos töl
gyet, nagylevelü hársat, ezüsthár- 
sat, feketefenyőt, virágoskőrist, sai- 
meggyet. mezeijuhart. rezgőnyárt, 
berkenyét és még - többféle cserjét 
használnak fel.

Díszei község határában különös 
gondot jelent a dolomit kővár fásí
tása, ezen a területen gondos mun
kával már eddig is ió eredménye
ket értek el. Megeredési százalékuk 
F0—90 között van. Ide feketefenyőt, 
ezüsthársat, szürkenyárat, csert, 
cserszömörcét telepítenek. Kísérle
teket is kezdtek ezeken a területe
ken 60—70 éves elegyetlen fekete- 
fenvő természetes úton történő fel
újítása céljából. Az erdőtalajt elő

készítik a mag befogadására, az ál
lományokat pedig egyenletesen 
bontják meg. A megjelent újulat 
helyeit csoportos felújító vágással 
tovább bontják.

Az uzsai erdészet idei tervei közt 
szerepel a Szentgyörgyhegy fásítása 
is. Nem könnyű feladat, azonban jó 
szervezett munkával a nehézsége
ket leküzdik.

A munka folyik, a Balaton kör
nyékének szépítése és a szőlőkultú
rák megmentése érdekében.

Hiába azonban minden törekvés, 
ha a hivatalos szervek nem akadá
lyozzák meg a birkák legeltetését. 
Már pedig itt az a szokás, hogy a 
helybeli lakosok természetesnek 
tartják, hogy 150—200 birkát hajtsa
nak fel a tetőre, nem törődve az er
dővel, a természetvédelemmel.

Segítsenek a tanácsok a károsí
tok távoltartásában, hogy mielőbb 
siker koronázza az ott folyó fásí
tási munkákat.
o

Fontos értesítés!
Az állami gazdaságok, termelőszö

vetkezetek gépállomások, mezőgaz
dasági technikumok és valamennyi 
közületi szerv a jövőben lapunkra, 
valamint az összes mezőgazdasági 
hivatalos lapra és folyóiratra köz
vetlenül a Kiadónál fizethet elő. 
Megrendeléseiket, az előfizetések 
lejárta után a megújításokat, esetle
ges címváltozásukat, vagy reklamá
ciójukat is közvetlenül a Kiadóhoz 
küldjék be. Az előfizetési díjak 
MNB—46 számú egyszámlánkra uta- 
landók át.

Intézkedésünkkel azt kívánjuk el
érni, hogy lapjainkat a megjelenés 
után gyorsabban és hiánytalanul 
kapják kézhez közületi előfizetőink 
is.

MEZŐGAZDASÁGI KÖNV- ÉS 
FOLYŐIRATKIADÓ 
VÁLLALAT,
Budapest, V., Báthory utca 10. 
Telefon: 311-578.
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■Ai/iiUiiKOPÁROKONFényképen is kietlen látvány a kiirtott erdők helyén elhatalmasodó futóhomok, vagy a fátlan környezetben kiégett, pusztuló legelő, hát még a sok csupasz hegy, amelyeken a lekoptatott termőtalaj helyén rideg kövek, hasadékok és vízmosások ásítanak. Piliscsabánál régen nem pihen zöld erdők enyhén a kíváncsi szem s az arravetődő turisták is csak egy elkarsztosodott hegyvidék ijesztő vadregényében ».gyönyörködhettek“. A szakértő szem viszont az erózió pusztító erejét tanulmányozhatta e kopárokon. Amikor Kossuth La
jos tinnyei elvonultságában igyekezett beteg tüdejét orvosolni, ezen a tájon járva már pusztuló legelőket, csupasz kőrengetegeket talált s már akkor — több mint egy évszázada — 
erdőtelepítést javasolt..Háromszáz esztendeje pusztították ki a bécsi országút mentén a pilisi tölgyerdőket s a lekopasztott hegyek évszázadokig legelőül szolgáltak. A Postaréten, amely jelentős kopár rész neve, még fellelhetők a legeltetés nyomai: szinte terraszokat képez a legelőre kicsapott postakocsi-lovak járó útja. Később a környező községek tehenei segítettek a szélnek, esőnek, hogy azután átadják helyüket a legigénytelenebb háziállatoknak: a bányászok kecskéinek.Nem véletlen, hogy alig két évtizede az egyik, Karszthegységben játszódó német film külső felvételeire éppen ezt a kietlen vidéket találták a rendezők legalkalmasabbnak. Ezen a tájon három éviszázada csak kő terem: mészkő, dolomit.

Dévényi Antal szívesen magyarázza a kopárfásítás szépségeit és . nehézségeit az 
érdeklődő turistáknakKomoly erőfeszítést, különös szakértelmet, nagy emberi szívósságot igényel tehát az erózió elleni küzdelem a Pilis e vidékén és e táj múltjának ismerete csak növeli Dévényi Antal, Bedő-díjjal kitüntetett piliscsabai erdészetvezető érdemét. Dévényi egy évtized alatt csodákat művelt a pilisi kopárokon. Erdősítő munkáját nemcsak a hazai, hanem a külföldi szakemberek is szívesen tanulmányozzák.Töltsünk el egy napot Dévényi birodalmában!Mielőtt a községbe érnénk, kiszálunk a kocsiból és gyalogszerrel felkapaszkodunk a mészkőtől fehérlő hegyek hátára. A közelben már rendkívüli új látvánnyal találkozunk: a rideg kopárokon, a hegyoldalak rétegvonalaival párhuzamosan gondosan előkészített terraszok fehérlenek. A lépcsőszerű pásztákon már helyenként fekete-fenyő csemeték 

sorakoznak. Mellettünk pilis vörösvári asszonyok szórják a porhanyí- tott köves talajba a feketefenyő magját.A piliscsabai erdészet eddig 450 hektár kopár területen létesített új erdőt. Az erdősítés rendkívül sikeres: nem ritka a mészköves-dolomitos, humusztalan talajon a 80—84 százalékos megmaradás.A szép eredmény egyik titka éppen az, amit elsőnek látunk pilisi látogatásunk alkalmával: a szakszerű 
talajelőkészítés. A köves talajt oly rendkívüli gonddal dolgozzák meg, mint a kertész a porhanyós humuszt. A pászták kiképzése is tökéletes. Az itt hulló kevés csapadékot a pászták- ba ültetett csemeték csaknem hiánytalanul hasznosítják.Ilyen gondos talajelőkészítés nélkül elképzelhetetlen lenne a magve- téses erdősítés, amivel a piliscsa-

A víz további pusztítása ellen hordalékfogó sövényekkel védekeznek. A hordalék rövid idő alatt feltölti a sövényekkel határolt 
területet, amelyeket ugyancsak betelepítenek
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Gondosan vermelik a fenyőcsemetéket póstaréti csemetekertben Üzemi szállítja a fenyőcsemetét

órás karsztvidéki túra után
Feketefenyőmag vetése a mészköves-dolomitos talajba

igényel. A sűrűn kelt sorokat kézzel, hanem ollóval ritktíják,
dolgoznak az erdősítő munkások

bomlása lányé
ba lombalommal ke

Ezen a felvételen különösen megfigyelhető a legeltetés és az 
erózió következménye a pilisi kopárokon

Bertán József kopárfásító, kerületvezető erdész naponta ellenőrzi 
a lehullott csapadék mennyiségét

A 28 esztendős feketefenyők már toboztermést hoznak: a vizsgálat megállapította, 
hogy a mag minősége 98 százalékos

A háttérben látható 28 esztendős feketefenyőállományt Dévényi irányításával, 
gödrös, tányéros módszerrel telepítették

bai erdészetben három esztendeje sikeresen kísérleteznek. Erdősítéshez akklimatizálódott feketefenyő-magot alkalmaznak és ugyanígy akklimatizálódott saját csemetét. A magot a pilisi köves talajon élő idősebb fe- nyőegyedekről gyűjtik és jó, 98 szá
zalékos magot ad az a huszonnyolc
esztendős, egybefüggő nagyobb fe
nyőállomány is, amelyet már Dévé
nyi irányításával telepítettek 1930- 
ban. A fenyocsemetéket nagyrészt a közeli postaréti csemetekertben nevelik.Természetesen hároméves kísérlet után nem lehet végső következtetést levonni a magvetéses erdősítés végső eredményéről. Egy bizonyos, a magról vetett csemeték kiállták az első próbát. A hároméves csemeték erőteljesek, szépen növekednek, de még az egyesztendős parányi csemeték is sikerrel dacoltak a tavaly augusztusi, háromnapos 55 fokos perzselő hőséggel, az elszenvedett kár nem éri el a 18 százalékot. Ugyancsak tavaly augusztusban hullott alá rövid idő alatt 77 milliméteres csapadék, melyhez hasonló felhőszakadást még nem észleltek s ez öt százalékos veszteséget okozott. Mindenesetre a magvetéses erdősítés külön gondosságot

verednek. A gondos elegyítés azonban az erdész előrelátását is bizonyítja: már a jövendő erdők látványát csillantja meg. Egyelőre a lomblevél meggyorsítja a tűlevelek bomlását, korhadását. (Ugyanilyen meggondolásból, a talajjavítás érdekében 
végzik fenyőalátelepítéssel a rontott 
akácállományok átalakítását, s a fej
letlen akácokat csak fokozatosan 
vágják ki!)Az Őrhegy szomszédságában 1953- ban telepített, ötéves szép fenyőerdősítés tűnik szembe. A hegyhátról 
nem távolították el annakidején a 
cserjéket, a meghagyott galagonya
bokrok árnyaiéul szolgáltak és véd
ték a széltől a csemetéket. A galagonyát, mint mindig, amióta erdősítés van itt, vágták, szintre, sza.Több egybefüggő, fiatal, 28 esztendős fenyvesen vezet az utunk. Itt láthatjuk, hogy a cserjeszint kialakítása tudatos munka. A 4—5 méter magas fenyők alatt már mindenütt ott látható a sóskaborbolya. Egynémelyik fenyő gazdag toboztermést hoz. Egyes szakemberek kényszermagter-

nem , hogy ne mozgassák meg a meghagyott csemeték gyökérzeténél a talajt.Amint beérünk az új birodalomba, ahol már az emberi kéz beavatkozásával találkozunk lépten-nyomon, mindig új tapasztalattal gazdagodunk. A meredek,., sziklás, szinte ha- sadékszerű vízmosásokat haránt irányban erős hordalék-felfogó sövények szelik át. Ezek a rőzsekerítések fogják fel a vizsodorta hordalékot. Helyenként már teljesen kitöltötték a mélységeket a víz által lesodort kö- Mek s ide ugyancsak! feketefenyő- csemetéket telepítettek a gondos ültető kezek. (Mert a sikeres munka 
egyik segítője a több esztendős ta
pasztalattal rendelkező állandó szak
munkásgárda is!)A zöldelő fenyőcsemeték között azonban mindenütt felfedezhetők a rügyeiket bontó hárs-, juhar- és molyhostölgy-csemeték is. A jó talajelőkészítés mellett éppen erre a gondos elegyítésre érdemes felfigyelni. A feketefenyő a pionír fafaj, igénytelen és utat csinál, talajt javít a jövendő lomberdőnek, A lehullott 
fenyőtűk humusszá 
gesen gyorsabb,

; niésnek, erdősítésre alkalmatlan magtermő fáknak tartják ezeket a fiatal egyed eket, de a kötelező magvizsgálat meglepően jó eredménnyel járt. Egyébként ez a csaknem harmincesztendős állomány ugyancsak i Dévényi műve. Dévényi ugyanis 311 esztendeje dolgozik egy helyben, er- ! dészrdinasztiából származik, s márdédnagyapja is ezen a helyen er- dészkedett, 151 esztendővel ezelőtt. Dévényi ezt is a sikeres szakmai munka titkai közé sorolja és elmondja, hogy egyik legjobb kopárfásító kerületvezető erdésze, Bertán József is 15 esztendeje dolgozik változatlanul állomáshelyén.Még egy rövid út a kopárok kö- » zött s elérjük a postaréti csemetekertet, ahol már csak kiszedett és el- vermelt csemeték várnak az egy hónappal megkésett erdősítésre. Innen kezdve már rontott akácosok között vezet az út. Az akácok alatt ötesztendős feketefenyők. A meghagyott akácok kivágásra kijelölt egyedeit tőben meggyűrűzték, eltávolították a kérget s a törzset itt bemeszelték, így kényszerítik mesterséges kiszá- li radásra a fát, hogy kivágás után (mi- I vei itt a tuskós irtás lehetetlen!) ne hajtson többé sarjat az akác.Egy távolabbi részen Kmetyó Jó- zsefné, Bakács Lajosné, Hajdú Jó- í zsefné és Sallai Ilona serénykedik a „rontott erdő átalakításán“. Itt kedvezőbb a talaj: erdeifenyő-csemeté- ket ültetnek ékásóval. A negyvenéves akácos, helyenként kőrises állomány rövid évtized alatt eltűnik innen. Még néhány szót az ékásóról! Az ékásó jellegzetes pilisi szerszám, 4 mely a kopárfásításnál különös lét- -r jogosultságot kapott. A rövid, középkori kardhoz hasonló, nehéz szerszám hegyével tágítanak gödröt a csemete számára s azután ugyancsak az ékásóval szorítják ki a levegőt a csemete gyökérzetétől és ékásóval, V£lamint taposással tömörítik a talajt.Külön lehetne írni még a magszedésről, pörgetésről, a csemeték szak- szerű neveléséről, csomagolásáról és ^állításáról és sok apró részletkérdésről. Mert ez mind szorosan hoz-
2 ^tartozik a pilisi kopárfásító munka nagy egészéhez és sikeréhez.

Lakos György
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A társadalmi tulajdon védelme 
az erdőgazdaságokban és a faiparbanErdőgazdaságaink és faipari vállalataink a társadalmi tulajdon jelentős súlyú, értékes szektorát kezelik. Ennek a társadalmi tulajdoninak a védelme sokrétű tevékenység. Kezdődik a takarékossággal, végződik a társadalmi tulajdon büntetőjogi védelmével. Az erdőgazdaságokban és a faiparban ennek a védelemnek nem az az első lépése, hogy büntető feljelentést teszünk a fatolvajok, vagy az üzemi vagyont dézsmálok ellen. Ez az utolsó védekezési eszköz, kényszerű megoldás, csak az elrettentést és a megtorlást szolgálja. A társadalmi tulajdon károsodása ekkor már rendszerint elháríthatatlanul bekövetkezett.A mi területünkön is a megelőzés a legfontosabb és a társadalmi vagyont komoly károsodástól megóvó hatásos védekezés. Ki kell mennünk az erdőgazdaságokba, meg kell nézni 

a csemetekerteket, miért dolgoznak 
ott veszteséggel, miért megy tönkre 
a csemete és a fásítási anyag, a tele
pítéseknél miért alacsony a megere- 
dési százalék, miért van az, hogy az 
erdősítés költségei a sikeres erdősí
tés alacsony volta miatt indokolat
lanul magasak. Nézzünk körül a ki
termeléseknél, miért hossztolnak sza
bálytalanul és miért nem kerül az 
erdőből kiszállításra minden rönk és 
tűzifa. Miért vágják be az értékes ipari fát a tűzifába és miért nem 
végzik el a gazdaságok maradéktala
nul a tisztításokat és a nevelő vágá
sokat. Meg kell vizsgálni, hogy a ra
kodón miért fülled be az anyag és a gazdaságok miért nem igyekeznek ütemesen szállítani, hogy a sok kárt okozó rönkzúdulást a minimumra csökkentsék. Nem érdektelen azt sem megvizsgálni, hogy a kitermelt anyag értékesítése szállítási szerződésekkel nincs teljesen lefedezve és hogy emiatt évről évre szaporodik a gaz
daságokban az eladatlan, régi anyag.De a faipari vállalatoknál is tanulságos körülnézni. Ott is van mit tenni a társadalmi tulajdon védelméért. 
Talán a rönktereken minden rend
ben van? Koránt sem. A rönktéri rend hiánya lehetetlenné teszi a vágások tervszerű, ütemes végzését; a fűrész rabja a szállításoknak és a rönktéri rendetlenségnek: azt vág, ami a kezeügyébe akad és nem azt, amit akar. Gondosan kell vigyáznia a fűrészeknek arra, hogy a tervüket évről évre maradéktalanul teljesítsék. A kellő időben fel nem vágott 
rönk minőségének rohamos csökke
nése, a lemaradás és a tervtől eltérő termelés mind forrásai a társadalmi tulajdon károsodásának. Ugyanilyen kárral jár a szabványon aluli és a selejtes termékek mennyiségének emelkedése; az értékes gépek kapa
citásának nem kellő kihasználása is. Mind a társadalmi tulajdon káraként jelentkezik. A beruházások is kívánni valót hagynak hátra. A be
ruházások ütemének, kivitelezésének 
hibái, a gyakori áttervezések mind 

hatalmas összegeket jelentenek a táisadalmi vagyon terhére.Ezenfelül még igen sokféle hiányosságot kell megvizsgálni, hiszen a társadalmi tulajdon védelme terén elkövetett hibák és lazaságok milliós veszteségeket jelentenek a népgazdaságnak. Ezek kiküszöbölése az er
dőgazdaság és faipar egyik legjelen
tősebb rejtett tartaléka, a hibák el nem hárítása pedig a társadalmi tulajdon ugyanilyen mértékű károsodásával jár.De nemcsak erről van szó. Az erdőgazdaságok és a faipari vállalatok vagyonának közvetlen károsodását elhárítani vagy a bekövetkezett kártétel tanulságait a jövőre levonni hasonlóképpen kötelességünk.Vállalatainknak a társadalmi tu
lajdon sérelmére elkövetett bűncse
lekmény miatt megindult büntetőeljárás esetén a bűnüldöző szervek munkáját a nyomozás alatt s azt követően is elősegíteniük és mindenben támogatniok kell. A vállalat részéről már ebben az időben a legfontosabb feladat a felelősök személyének megállapítása, a bizonyítékok felkutatása és biztosítása. A vállalatnak már ekkor, még a büntetőbíróság érdemi határozata előtt meg kell 
szüntetnie azokat a körülménye
ket, amelyek a bűncselekmény köz
vetlen okaiként a vállalatnál jelent
keznek. Később a büntető bírói ítélet úgyis kiemelten mutat rá azokra a hibákra, amelyek a vállalat terhén mutatkoztak a társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett bűncselekmény okaiként. Ezért az ilyen bírói ítéle
teket mélyrehatóan elemezni kell. 
iillllli><llllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll

Meg kell vizsgálni, hogy a bűncse
lekmény elkövetését a vállalatnál 
milyen tárgyi okok, illetve a vállalat 
szervezetében, ügyvitelében, a dolgo
zók személyi összetételében mutat
kozó hiányosságok idézték elő, illetve 
könnyítették meg. A felelős személyek fokozottabb ellenőrzéséről, súlyosabb esetekben szigorú felelősségre vonásáról haladéktalanul gondoskodni kell. Szükség esetén még a büntetőeljárás megindulása előtt vizsgálatot kell elrendelni, amelynek során fel kell tárni a bűncselekmény elkövetésének összes körülményét. Ezt követően minden olyan intézkedést meg kell tenni, amely alkalmas arra, hogy a társadalmi tulajdon sérelmére a bűncselekmények további elkövetésének lehetősége ki legyen zárva vagy csökkenjen. Az ilyen intézkedéseknek mindig konkrétaknak kell lenni, kerülni kell az általános adminisztratív jellegű megoldásokat. Az ilyen intézkedésekben elsősorban a vállalat vezetőállású dolgozóinak, az igazgatónak, a főmérnöknek, főkönyvelőnek, termelési felügyelőnek, üzemvezetőnek kell elölj árniok s a vállalati jogi tanácsadó bevonásával kell meghatározni a teendőket. A tár
sadalmi tulajdon védelméhez a vál
lalatnál kívánatos kedvező légkör ki
alakítását segíti elő, ha a dolgozók 
termelési értekezleten, röpgyűlésen 
tárgyalják meg azt, hogy a vállalat sérelmére elkövetett károsító cselekményt milyen körülmények tették lehetővé, és ők maguk milyen megelőző intézkedéseket látnak szükségesnek hasonló cselekmények meg- gá tiás ára.

A főigazgatóságnak pedig az országos tapasztalatok alapján az a fel
adata, hogy jobban megszervezze a 
társadalmi tulajdon védelmét és ezt 
a védelmet aktívan irányítsa.
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Mennyi energiát veszít az erdei 
munkás munka közben? Hány milliméterre legyen egyik fűrészfog a másiktól, hogy a teljesítmény növekedjék, de a fakitermelő ne pocsékolja energiáját feleslegesen? Milyen testhelyzetet foglaljon el a munkás fadöntés közben? Miért be
folyásolja a fakitermelők teljesítmé
nyét a táplálkozás? Ilyen és ehhez hasonló kérdések sorozatát dolgozza fel Szász Tibor, az Erdészeti Tudományos Intézet kutatója három munkatársával a Budakeszi Kísérleti Erdészetben. Hosszú évek kitartó kísérletei érdekes tudományos megállapításokra vezettek.Általános felfogás, hogy az egyik legegészségesebb munka az erdészeti dolgozóé, hiszen a szabad levegő és az erdő ideális munkahely. Persze, akik így vélekednek, nem gondolnak arra, hogy az erdei munkások nehéz terepviszonyok között, téli hidegben, fagyban, hóban, esőnek, szélnek kitéve, többnyire hideg koszttal a gyomorban dolgoznak. Ennek az igen nehéz fizikai munkának 
gyakori kísérői a gyomor- és bélbe
tegségek, a rheuma és a magas vér
nyomás. ,A munka közben felvett testhelyzettől nagy mértékben függ a teljesítmény és az erőkifejtés. Ha — mondjuk — egy fát ötcentis tuskó- val akarnánk kivágni, azt előnyösebb térdelve fűrészelni, mint ha állva, előrehajolva dolgoznánk, mert minden négyzetcentiméter vágásra 28,5 gramm kalóriával kevesebb energia kell.Az Intézet szertárában, a legkülönbözőbb alakú, hosszúságú, görbület ű, fogazat ú fűrészek és különleges formájú, nyelű fejszék sora vezetett a helyes munkaeszközök kialakítására. így akarják növelni a teljesítményt és csökkenteni az energiaszükségletet. Tudjuk, hogy a lándzsafogazatú fűrésszel több, mint 40 százalékkal nagyobb teljesítményt lehet elérni, kisebb energiafelhasználással. mint a régebben használt háromszögfogú fűrészekkel.

az etdei munkái?Mégis sokan viszolyogtak ezektől a fűrészektől, mert, nem ismerték előnyeit. Az Intézetben tartott szerszámkarbantartó tanfolyamokonazonban a fakitermelők megtanulták a fűrész élesítésének, kezelésének módját, és most már szívesen dolgoznák vele.— Milyen összefüggésben van a táplálkozás a teljesítménnyel?
— A fadöntés a legnehezebb fizi

kai munkák közé tartozik — hangzott a válasz. — Szakszerűen élesített 
kéziszerszámokkal, napi 3 köbméte
res teljesítménnyel dolgozó fakiter
melő naponta 4800—5000 kg kaló
riát veszít. Ez a nagy energiaigény 
megköveteli a helyes táplálkozást. 
Sajnos kevesen ismerik, hogyan kell 
ésszerűen táplálkozni. Általában túl 
sok kenyeret, vagyis szénhidrátot és 
főleg kevés vitamint fogyasztanak.Kiderült, hogy az eddig megvizsgált fakitermelők nem szívesen eszik 
a főzelékeket, tejes ételeket és a 
gyümölcsöt. Az erdei munkások gyerekeknek valónak tartják az efféle táplálékot. A megkérdezett erdőmunkások mindössze 6—8 százaléka fizet elő az üzemi étkezésre. Pedig az üzemi konyhák jóval kalóriadú- sabb — és ami szintén nagyon fontos — meleg táplálékot adnak, nem úgy, mint a tarisznyák. Megvizsgálták a gyöngyössolymosi, zobai, szegedi üzemi étkezdéken egy hónapon át főzött ételek kalóriaértékét. Az eredmény: 5172 kg-kalória volt naponta. A vizsgálatok azt 'is megállapították, hogy az üzemi konyhák étrendjén is változtatni kell. Változatossá tenni az étlapot, hogy több főzelék szerepeljen benne.Amint értesültünk, a legmegfele
lőbb helyes étrendet és táplálkozási 
módszereket az ÉRTI az Országos 
Élelmezés és Táplálkozástudományi 
Intézet segítségével a közeljövőben 
fogja kidolgozni.A kutatómunka csak akkor eredményes, ha azt a gyakorlati élet fel is használja. A kísérletekkel egyidejűleg növelni kell a ki termelők egészségügyi kultúráltságát is. A 

munkásoknak tudni, érteni kell, hogy a helyes étrendre az egészsé
ges kondíció miatt van szükség. Máskép nincs teljesítmény. Csak így értik meg, hogy a szervezetnek szüksége van sok olyan táplálékra, ami a felnőtt férfi ízlelő szerveinek nem mindig kellemes. Különösen a 
gyümölcs, tej, főzelék és cukor fo
gyasztást kell az erdeimunkások kö
rében népszerűsíteni.A fakitermelési balesetek megelő
zése érdekében számtalan apró részlettel kell az ÉRT írnek foglalkoznia. Többek között a fennakadt fák le
húzására alkalmazható kézi csőrlő
vel, a villany fűrészek üzembiztos 
fogantyúkapcsolójának kialakításá
val, a visszacsapódé ágak ellen vé
delmet nyújtó döntösisak kikísérle
tezésével stb. Bizonyára dicsérik majd az ÉRTI gépesítési csoportja által továbbfejlesztett önrakó teher
gépkocsit, amely a rönköket az ember megerőltetése nélkül, veszélymentesen ralija fel és le.Figyelmeztető észrevételt is hallottunk az Intézetben: A hétfő és a 
péntek hozza a legtöbb balesetet az 
erdömunkásokra. A hétfő azért, mert a vasárnapot — sajnos — sokan nem a pihenésre fordítják. A péntek pedig a fáradtság miatt, ami a hétvégén jelentkezik. A hétvégi fáradtságot csökkenteni lehet a helyes munkamódszerek kidolgozásával, á gépesítés fokozásával. A hétfői „bajokon“ azonban csak a munkások maguk segíthetnek.

Lendvai Vera

Vegyszeres manzsetták 
vadrágás ellen

A vadrágás megakadályozására, mint a 
Der Forst und Holzwirt 1958. évi 7. szá
ma írja, a nyárültetésekben és a gyü
mölcsösökben vegyszerrel átitatott karton 
manzsettákkal kísérleteznek. Ezeket úgy 
lehet a fácskák törzse körül lazán elhe
lyezni, hogy a törzsek növekedését ne 
akadályozza. Több évig is a törzsön ma
radhat és átható szagával a vadat és a 
káros rovarokat távoltartja. Erdősítések 
védelmére alumínium-fólia csíkokat hasz
nálnak, amelyeket a kis törzseken körül
tekernek és a vezérrügyeket télre le is 
takarják vele.

Munka közben mérik a szervezet anyagcsere felhasználását a hajkolás munkafázisánál. Hasonlóképpen mérik a fűrésze
lés kalóriaszükségletét. Az eredmények mutatják, hogy az erdei munka a legnehezebb fizikai munkák közé tartozik
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A vadászati tudományos kutatás 
eredményeinek gyakorlati felhasználásaA vadászati tudományos kutatás részben évekig tartó munkájának hasznos részeredményeiről számoltak be április közepén Sopronban az Erdőmérnöki Főiskolán az Országos Erdészeti Egyesület előadássorozatában Szederjei Ákosné és 

Szederjei Ákos. Az előbbi a Fogoly és fácán gazdasági jelentősége és szaporodásbiológiája, míg utóbbi a Szarvas és általában a nagyvad faj- nemesítésével kapcsolatos kutatási eredmények címen tartott vetítettképes előadást. A két órás előadást élénk vita követte, amelynek alapján a következőkben alakult ki egyetértő vélemény:
1. A fásítási hónapban a fogoly és 

a fácán hasznáról, valamint az el
szaporodásukra kedvező hatással 

levő fásításokról is meg kell emlé
keznünk.

2. Az Erdészeti Egyesületben ren
dezett vadgazdálkodási előadások so
rán a nagyvadas előadások mellett 
minden alkalommal szükséges a 
szárnyas apróvaddal is foglalkozni.

3. Az állami gazdaságokban a fo
goly és a fácán elszaporodására 
kedvező hatású vadvédősűrűk kivá
gását, felégetését felvilágosító mun
kával, de szükség esetén megfelelő 
rendelkezésekkel is kívánatos lenne 
megakadályozni.

4. A termelőszövetkezetekben is 
szükség van felvilágosító munkára a 
szárnyas-, apróvad gazdasági jelen
tőségével kapcsolatban.

5. A kóbor kutya és macska, vala

mint a szarka, szürkevarjú és róka 
nagymérvű elszaporodásának meg
akadályozását országos jelentőségű 
felvilágosító munkával kell meggá
tolni.

6. Kívánatos volna vadtenyésztést 
népszerűsítő előadássorozatok rend
szeresítése, hogy a vadgazdálkodás 
jelentőségét és módszereit minél szé
lesebb körben megismerjék.A VADÁSZTÁRSASÁGI VADÖRÖK ESKÜJE. A földművelésügyi miniszter 24/1958. FM számú utasítása (Erdészeti Értesítő ezévi 17. szám) intézkedik a vadásztársasági vadőrök esküjéről. A vadőri esküt a járási tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági osztályának vezetője előtt a már munkaviszonyban álló vadőrök legkésőbb április 30-ig kötelesek voltak letenni, a később munkaviszonyba lépő vadőrök pedig szolgálatuk megkezdése előtt.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Egy kiállításról számolunk be olvasóinknak: idősebb Szabó István fafaragó művész kiállításáról. Művészete nemcsak azért áll közel hozzánk, mert az ezúttal kiállított, s a bányászéletet ábrázoló szobrainak sorozatában olyan sokszor a 

A művész munka közben

bányafával dolgozó munkást állítja elénk, hanem azért is, mert valósággal poétája a fának, a faanyag művészi megformálásának. Alakjait, nyugodtan mondhatjuk így, hogy jellemeit — az 1920-as évek bányamunkás agitátorától a mai vájártanulóig — valósággal beleálmodja a fába. Vagy talán helyesebben úgy kellene mondani, hogy a maga választotta és bizonyára a megfelelő kiszáradása alatt gonddal őrzött tölgyrönkökből, harsakból, körtefákból inkább k i á 1 m o d J a a figuráit.Nógrád megyéiben él és dolgozik. Kocsigy ár tóként kezdte és csak harmincéves kora táján döbbent rá.
Szélben a munkahely feléhogy művészi feladatok megoldására van hivatása. Azóta csak ennek él. Tudatos alkotó művész. Bányászok közt élt és nevelkedett, maga is bányászcsaládból származik. Kiállítására a bányászélet múltjából és jelenéből formálta ki szobrainak sorozatát. A mondanivaló sokrétűségét, az ábrázolás elevenítő erejét, a bányászmunka testi és lelki erőfeszítéseinek kemény férfiasságát csodálhatjuk szobrain és ugyanakkor azt a biztonságot, amivel elképzeléseit szinte maradéktalanul tudja megvalósítani olyan anyagban, mint a fa, amelynél amit egyszer lefaragott, azt már próbálgatva, a végső formát keresve visszatenni nem lehet. A néző szinte nem tudja eldönteni, hogy egyik-másik remekbe készült szobor előtt mit dicsérjen inkább: faragást technikájának magasrendűségét vagy az elgondolásainak emberi szépségét.Jó lenne, ha ezt a kiállítást több városunkban is bemutatnák, hogy országszerte megismerjék idősebb Szabó István művészetét.

(ákos)
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Bz erdővédelmi munkáknál használt vegyszerek 
alkalmazásával kapcsolatos óvórendszabályokAz erdővédelmi munkák során használt különböző vegyszerek, illetve permet le vek elkészítésekor, valamint a védekezési munkák elvégzése során a legnagyobb óvatossággal kell eljárnunk, mert a felhasznált vegyszerek az emberi szervezetre is ártalmasak, sőt némelyik (például nikotin, szénkéneg) rendkívül heveny mérgező hatású. Ezért a következőkben röviden összefoglaljuk a feltétlenül betartandó óvórendszabályokat .

Nikotint csakis az úgynevezett „méregkamrában“, külön lezárható raktárban tárolhatunk. Nikotinnal dolgozók csak védőruhában végezhetik munkájukat és pedig ehhez kezeslábas dolgozóruha, légzésvédő, védőszemüveg, gumikesztyű és kalap szükséges. Ha munka közben a test felületére nikotin vagy nikotinos permetlé cseppen, bő vízzel azonnal mossuk le. Óvakodjunk a nikotingőz belégzésétől is; szeles 
időben a permetlé a dolgozók szemébe, arcába, 
vagy szájon, illetve orron keresztül a tüdejébe 
ne jusson! Borús időben nikotinnal permetezni 
tilos! A nikotinnal dolgozók a munka végeztével és minden étkezés előtt alaposan mosakodjanak meg. A nikotinos edényeket másra felhasználni tilos. Mérgezés gyanúja esetén, azonnal hívjunk orvost. Addig is mesterséges légzést alkalmazzunk, továbbá erős feketekávét vagy szeszt (pálinkát) itassunk a beteggel. A nikotinnal dolgozók védőruháit legalább hetenként ki kell mosni.

A szénkéneg gőze mérgező hatású, könnyen gyullad, tűzveszélyes. Kimérésekor és szénké- 
negezés közben dohányozni, nyílt lángot hasz
nálni tilos! Vashordókban szállított szénkéne- get szabadban, elkerített helyen, a lakóépületektől távol raktározzuk.A forrásban lévő mészkén-főzet erősen 

maró hatású, a bőr felületén igen súlyos égési sebet okoz. A ruhaneműt is kimarja. A gőze is mérgező, ezért mindig szabadban főzzük. Permetezés előtt az arcot és a kezet vazelinnal vagy zsírral kell bekenni. A permetezést védőruhában és védőszemüveggel szabad csak végezni. A kénporral történő porozást szélcsendes időben végezzük s a dolgozókat védőruhával, védőszemüveggel és légzésvédővel kell ellátni.A „Holló 10“ permetlevet úgy kell elkészíteni és felhasználni, hogy a vele dolgozók testével ne érintkezzen, bőrre, szembe ne fröcs- csenjen. Ha ez mégis megtörténne, meleg szappanos vízzel mossuk le. Ha szembe fröccsent, a szemet bő vízzel alaposan ki kell öblíteni, 
utána feltétlenül orvoshoz kell menni. A kiürült tartályt öt-hatszor forró vízzel mossuk ki, de ezek után sem szabad állatok etetésére, itatására használni. A permetezőszer alapoldatát gondosan elzárva, biztos, nem túlságosan meleg helyen tároljuk. Az esetleg fennmaradt . permetlevet kúttól, ivóvíztől távol ássuk el. 
Ellenszélben permetezni tilos! A permetezést végzőket védőruhával, szemüveggel kell ellátni.A „Hungária Matador“ 10 százalékos permetezőszer gyenge méreg, a dolgozókat azonban védőruhával és szemüveggel lássuk el. A kézen permetlé huzamosabb ideig ne maradjon és ne száradjon meg, mielőbb mossuk le. A permetlé belélegzésétől is óvakodjunk.Az Agritox 20 százalékos és 10 százalékos permetezőszer gyenge méreg. De ha nagyobb mennyiségű permetezőszer jut a szervezetbe, mérgezést okoz. Permetezéskor védőruhát és szemüveget kell használni.

Bencze Lajos erdőmérnök, a soproni erdővédelmi állomás vezetője
4 legutóbbi években háromévenként ismétlődött a bővebb makktefmés. Jó tölgy makktermő volt az 1949-es, az 1952-es és legutóbb az 1955-ös esztendő. Nem hiú képzelődés tehát, ha az idei évtől ismét jó termést várunk. Hasznos is volna, mert a legutóbbi tömeges termésből nevelt csemeték még a gyökér- alávágás módszerének alkalmazásával is már tavaly kifogytak a csemetekertjeinkből. Fel kell ezért készülnünk, hogy egy újabb termés ne érjen váratlanul.Az első tennivaló a virágzás megfigyelése. A kocsánytalan tölgy nővirágjainak felismerése,

különösen távolabbról, a fa koronájában, nehéz. Jól látható azonban a hímvirágok porzós barkája. Meg kell figyelni, hogy milyen állományokban, a fáknak körülbelül mekkora hányada virágzik s a virágzó fákon milyen mértékű a virágzás. A sikeres beporzásnak fontos feltétele a megfelelő, időjárás. Meg kell figyelni ezért a virágzás időszakában a hőmérsékletet, a széljárást és a csapadékot. A bibe már —1 C° hőmérsékleten is elpusztul és 

érzékeny a hidegre a csírázó virágpor is (Mátyás Vilmos megfigyelése). Megakadályozza a beporzást a virágzáskor jelentkező nagyobb eső, vagy erősebb szél is, a langyos idő viszont kedvező, s az éjszakai és nappali hőmérsékletnek nem túlzottan nagy különbsége.A kötés maga majd csak később állapítható meg, ha a makk-kezdemények már erőteljesebben kifejlődtek és számba vehetők. A várható termés részletes becslésére a rövi
desen megjelenő maggazdálko
dási utasítás tartalmaz majd eléggé gyakorlatias és megbízható eljárást. J. R.
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4z erdőbirtokossági társulatok helyzetének 
rendezése

Az erdőbirtokossági társulatok működésével és az erdőbirtokossági társulatok erdejének államerdészeti kezelésével foglalkozó 39/1957. sz. kormányrendelet végrehajtásának első része január 31-én lezárult. Ezt az alkalmat az elért eredményeik ismertetésén kívül fel szeretném használni arra, hogy tájékoztassuk azokat, akik ezzel a munkakörrel most foglalkoznak először, miilyen úton halad a régi típusú erdőbirtokossági társulatok működése, valamint erdőgazdálkodásának beillesztése a szocialista társas erdőgazdálkodás keretébe.
Az úrbéres erdőkAz erdőbirtokossági társulatok nagy részének alakulása egy évszázaddal ezelőtti időben történt. Ekkor folyt a jobbágyság felszabadítása az akkori földesurak úrbéri szolgálata alól. Ennek során a volt úrbéresek részére többek között közös használatra erdőt is juttattak a volt földesúr erdejéből.Néhány fogalmat szeretnék ezzel kapcsolatban tisztázni az egyes kifejezések megértése céljából. Úrbéresek alatt a volt földesurak jobbágyait kell érteni. Az úrbér azoknak a szolgáltatásioknak, jobbágyi ter- heknek összessége, amelyeket a volt jobbágy az ő használatában volt földesúri ingatlanok után a földesúrnak teljesített. Az úrbéri szolgáltatásokat az 1848, évi IX. te. eltörölte felszabadította a volt úrbéreseket, a jobágyi sorból. Úrbéri telek alatt az egy jobbágy használatában volt azt a földterületet kell érteni, amelyet az úrbéri birtokrendezéskor mint úrbéri tartozások alá esőt 'tartottak nyilván. Az úrbéri telek állt belsőségből (házhely, udvar, kert), mely rendesen 1 kát. hold volt; és külsőségből (szántó, rét), melynek 20—60 kát. hold között változó területe volt. Ezt nevezték egy teljes úrbéri telekállománynak. Egy egész ilyen telekállomány birtokosát nevezték telkes gazdának. De volt fél, negyed és nyolcad telkes is. Az ennél is kisebb telekkel bíró jobbágyok voltak a házas zsellérek.Az úrbéri birtokrendezés egyik célja a volt földesúr legelőjéből, erdejéből és nádasából a volt úrbéresek számára közös tulajdon gyanánt akkora terület kihasítása volt, ami a jobbágyok által gyakorolt legeltetés, faizás és nádiás haszonélvezetének megfelelt. Arányosításnak nevezték azt az eljárást, amikor a volt úrbéresek részére közösen juttatott ingatlanokban részes minden egyes úrbéres részére a közösből őt megillető rész arányát megállapították.

Az államerdészeti kezelés kialakulásaAz úrbéri elkülönítés alatt a földesúr birtokából kihasított szántónak és rétnek a volt jobbágyok közötti egyénenkénti felosztását értették. Ez azonban nem vonatkozott a közös használatra kihasított legelőnek, erdőinek és nádasnak az érdekeltek közötti természetbeni felosztására, mert azt az 1871. évi Lili. t. c. 32. §-a az erdőkre nézve megtiltotta és annak állandó osztatlan közös használatát kötelezően elrendelte.Néhány évtized alatt a volt úrbéreseik elszaporodtak, a kezdetben megállapított tulajdoni arányrészek különféle mértékben osztódtak meg az utódok között. Szükségessé vált ezért törvényben biztosítani a közös erdő használatához fűződő jogaikat. A közös erdő tulajdonosait hatósági ellenőrzés mellett működő társulat alakítására kötelezték és az erdőgazdálkodás tartamosságához és szakszerűségéhez fűződő közérdek biztosítása céljából erdőiket hatóságilag jóváhagyott üzemtervben szabályozott államerdészeti kezelésbe vették. Az 1898. évi XIX. te. tartalmazza ezeket a rendelkezéseket. Ez a törvény intézkedik arról is, hogy a volt úrbéresek részére legelőilletőség fejében juttatott 

erdősült területeket is államerdészeti kezelésbe kell venni, ha az erdő védi a talajt a lemosástól, az elkopá- rosodástól, a szél szárító hatásától, vagy alatta fekvő területeket véd meg a csapadék hirtelen lerohanásá- tól és elárasztásától. Ezek a „véderdők“. Továbbá az erdősült legelőrészeket is, amelyek legeltetésre, vagy másféle gazdasági művelésre nem alkalmasak, s úgynevezett „feltétlen erdőtalajon“ állnak. Ugyancsak államerdészeti kezelés alatti közös erdőgazdálkodásra kötelezi a törvény a nemesi közbirtokosságokat is közös erdeik használatára nézve. így alakult ki a közös erdőgazdálkodás az erdők védelme céljából. Egy emberöltőn át ez a törvény szabályozta a volt úrbéresek és a közbirtokosságok közös erdőgazdálkodását.Az első világháborút követő megváltozott helyzet új erdőtörvény alkotását — és ezen belül a közös erdőgazdálkodás újbóli szabályozását — tette szükségessé. A különféle módosításokkal ma is érvényben levő erdőtörvény — az 1935. évi IV. te. — az erdők megosztását, ©laprózását erdőgazdasági érdekből szigorúan korlátozza. Ugyanakkor a közös gazdálkodásra kötelezett erdőbirtokosok körét a volt úrbéreseken és nemesi közbirtokosságokon kívül kitérj esztette a telepesekre is, valamint minden olyan erdő tulajdonosaira,
Oízi szá llifás a ^Szonjelun iábanAz 1956-os adatok szerint a Szovjetunióban kiter

melésre került összes fatömegnek mintegy 45 százalé
kát úsztatással szállították. Az úsztatás és tutajozás áprilistól novemberig tart. A szállítási sebesség a napi 10—120 krrt között mozog. A legnagyobb úsztatási távolság 3000 km körül volt. A legnagyobb tutajok a 
Volgán ereszkedtek le; előfordult, hogy 30 000 köb
méter úszott összefüggően s ezek a tutajok mintegy 
500 m hosszúak és 80 m szélesek voltak. A szállítási veszteség átlagosan 1,5 százalékot tett ki víziszállításnál. (Internationaler Holzmarkt, 1958. 5. szám.)

Ki a felelős az utón átváltó vad okozta 
közlekedési balesetekért?Egyáltalán nem ritka az olyan közlekedési baleset, hogy az úton átváltó vad megkímélése vagy éppen elütése miat az autósok vagy motorkerékpárosok szerencsétlenül járnak s nemcsak járművük szenved ki- sebb-nagyobb kárt, de igyakiran maguk az utasok is; esetleg életükkel is fizetnek a „vadászkalandért“. Ilyenkor persze a hatóságok is, a károsultak is keresik a felelőst. Ezért rendkívül érdekes a Német Szövetségi Köztársaság legfőbb bíróságának döntése, amely kimondja, hogy „A vadgazdaság nem állattartás, a te

rület tulajdonosa vagy használója a vad okozta bal
esetért nem vonható felelősségre. A vadászatra jogo
sult tulajdonosok és bérlők legföljebb arra kötelezhe
tők, hogy figyelmeztető táblákat helyezzenek el. A jár
művezető kötelessége mindenütt és mindenkor az, hogy 
óvatosan hajtson.“
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akik a tulajdonukba jutó erdőnek egyénenkénti szét- parcellázására engedélyit nem kaptak, hanem a törvény alapján az erdőrendészeti hatóság közös erdőgazdálkodásra kötelezte őket. Mindezeket a közösségeket 1935. év óta — keletkezésre való tekintet nélkül — állami ellenőrzés alatt működő erdőbirtokossági társulattá alakulásra kötelezték és erdeiket államerdészeti kezelésbe tartoztak adni.Ez volt a közös erdőgazdálkodás második formája, amely lényegében az erdők elaprózódása elleni védelem formájában erdőgazdasági célokat szolgált. E cél megvalósítása érdekében az államerdészeti kezelés ellátását erdőfelügyelőségekre bízták. A törvény úgy intézkedik, hogy az erdőfelüigyelőség hatásköre nem terjed ki a társulati erdőkben szükségessé váló erdőgazdasági munkák végrehajtására, továbbá az anyag- és pénzkezelésre; ezeket a tennivalókat az erdőtulajdonos saját munkaerejével és költségén látja el. Ez az egyszerű államerdészeti kezelés.A másodfokú erdőrendészeti hatóság (jelenleg az OEF) az erdőtulajdonossal kötött megállapodás alapján elrendelheti, hogv a kezelést ellátó állami szerv — a költségek megtérítése ellenében — egészben vagy részben ezeket a feladatokat is elvégezze a tulajdonosok helyett. Ez a kiterjedtebb államerdészeti kezelési mód.
Az erdőbirtokossá^i társulatok 

a felszabadulás utánEgy- évtized telt el így — 1935—1Fi45 —, amikor felszabadulásunk nyomán az ideiglenes nemzeti kormány a nagyibirtokrendszer megszüntetéséről és a föld-
Infravörös sugarak 

fanedvesség és házigomba ellenA hamburgi erdészeti és fagazdálkodási intézet infravörös sugárzással végzett kísérleteket a beépített fa kiszárítására és a házigomba leküzdésére. Elektromos készüléket szerkesztettek, amely lakásban is al
kalmazható, mert 220 Volt feszültségre gyártották. A készülék kis görgőkön mozog, a sugárzója 1 m2 nagyságú és 3,6 m magasságig alkalmazható, különleges berendezéssel a mennyezet és a sarkok, valamint a padló is besugározható. Az infravörös besugárzás kiöli 
a falból és a fából a gomba micéliumait, a fa és a falszerkezet pedig semmiféle károsodást nem szenved. A besugárzás három óra hosszat tart. (Holztechnik, 1958. 1. sz.)

Szélviszonyok a mezővédö erdősávok 
hatáskörzetébenA mezővédő erdősávok hatásáról Svájcban lefolytatott. 1942 óta tartó vizsgálódások alapján a következőket állapították meg: A védősávok a szélsebességre, pontosan meghatározott övezeten belül, nagy hatást fejtenek ki. Az áteresztő sávok előnyösebbek a sűrű sávoknál. A1 szélsebesség csökkenése sok meteorológiai jelenséget befolyásol kedvezően. így például erősen 

csökken a talajpárolgás, ami különösen nagy szárazság idején fontos. A sávok ezenkívül messzemenően meghatározzák a talajmenti hőmérséklet változását, a hó felhalmozódását stb. A legfontosabb azonban a ter
més növekedése, ami ugyancsak igen jelentős mértékű. 

műves nép földhöz juttatásáról szóló 600/1945. számú rendeletét kiadta, melyet az Országgyűlés 1945. évi VI. te.-vei törvényerőre emelt. Ez a rendelet és a végrehajtása tárgyában kiadott 5600/1945. FM. sz. utasítás a 10 k. holdnál nagyobb erdők állami tulajdonba vételét mondta ki. Megállapította azonban, hogy az erdőbirtokossági társulatok erdeire ez a rendelkezés nem vonatkozik, azt elkobozni, vagy megváltani nem lehet. Ellenben kimondja, hogy egy társulati tagnak sem lehet a közös erdőben 10 k. holdnál nagyobb tulajdoni arányrésze. Akinek ilyen a tulajdonában van, annak a 10 k. holdon felüli területrésze az állam tulajdonába megy át. Meg 'kell jegyeznem, hogy ez a 10 k. holdon felüli arányrész az 5600/1945. FM. rendelet 5. §-a szerint 1945. évi március 18-án „a rendelet erejénél fogva“ átszállt az államra, tehát írásbeli juttatásra szükség nem volt.A 600/1945. M. E. sz. rendelet 20. §-a felhatalmazta a földművelésügyi minisztert arra, hogy újabb közbirtokossági erdők létesítését elrendelje. A miniszter élt is ezzel a jogával és az olyan községekben, ahol a lakosok jogos földiigényét mezőgazdasági ingatlan hiányában kielégíteni nem, vagy csak részben lehetett, erdő juttatásával pótolta azt. A jutta toltak ezeket az erdőket is egymásközti felosztás nélkül, közösen tartoznak használni, az erdő használatára nézve erdőbirtokossági társulattá kötelesek alakulni és az erdőt államerdészeti kezelésbe tartoznak adni.Később azoknak a társulati tagoknak tulajdoni arányrészei, akik kitelepítéssel kapcsolatban vagyonelkobzást szenvedtek, szintén az állam tulajdonába jutottak és a 600/1945. M. E. rendelet végrehajtása során az arra illetékes földrendező hatóságok ezeket az arányrészeket juttathatták földigénylőknek, vagy meghagyhatták az állam — közelebbről az állami erdőgazdaságok — használatában. A földreform végrehajtása 1950 nyarán befejeződött, Amely állami tulajdoni arányrészt eddig az időpontig arra illetékes hatóság nem juttatta magánszemélynek, az az állam tulajdonában és az állami erdőgazdaság használatában maradt. Azt utólag juttatni már nem lehetett.Ezeket az állami arányrészeket azonban a gyakorlatban sok esetben nem kutatták fel, ami sók visszaélésre és önkényes intézkedésre adott alkalmat. Egyesek önkényesen beültek a társulati tagok közé, másokat a földreform befejezése után arra nem jogosultak bejuttatok oda. sőt nem állami arányrészeket önhatalmúlag elkoboztak nekik nem, tetsző társulati tagoktól és helyettük idegeneket helyeztek el oda.Meg kell jegyeznem még azt is, hogy az erdőbirtokossági társulatok erdeit tagosításba, földrendezésbe bevonni későbbi rendeletek sem engedték meg és ezért önhatalmú rendelkezés alapján találunk ma társulati erdőket, vagy azok »részeit állami gazdaságok, termelőszövetkezetek, legeltetési bizottságok stb. használatában. Egyedül az állami erdőgazdaság tulajdonában lehet társulati erdő, ha arról a társulat az állam javára jogerős határozattal önként lemondott.Végül még annyit, hogy a társulat belső működésében mindössze annyi változás történt az 1130/1949. számú kormányrendelettel, hogy a társulati ‘tagok közgyűléseiken a határozathozatalnál valamennyien 1—1 szavazati joggal vehetnek részt ezután, nem úgy mint azelőtt, amikor minden tag a tulajdoni arányrésznek megfelelő számú szavazattal bírt. Utóbb kiderült ennek az intézkedésnek az államra hátrányos következménye: bármily nagy tulajdoni arányrész birtokában van is az állam, a közgyűlésen — mint társulati tagnak — neki is csak egy szavazati joga van a határozatok hozatalánál. Ez volt a kezdő lépés az erdőbirtokossági társulaton belül a magántulajdon korlátozása felé, változatlanul fenntartva a társulás előző formáit.*
Nádor István főmérnök, OEF* A tanulmány második részét lapunk következő számában közöljük.
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Az erdészek jogairól és kötelességeirőlAz erdészeket élénken érdeklő utasítást adott ki az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője márciusban: Az erdészek jogairól és kötelességeiről szóló kormányrendelet végrehajtási utasítását. Az utasítás (12/1958. OEF) az Erdészeti Értesítőben jelent meg és tartalmazza a kormányrendelet szövegét is. Régen várták ezt már az erdőgazdaságoknál, erdészeteknél, mert ez az utasítás ad közelebbi felvilágosítást arra vonatkozólag, hogy kit lehet erdészként alkalmazni, hol és hogyan 'kell letenni az erdészesküt, mit tartalmaz az erdésznek a fa- és vadállomány, a műtárgyak, hatósági eszközök stb. védelme, valamint az erdőgazdálkodást sértő cselekmények megakadályozása tekintetében fennálló kötelessége.Az utasítás hatálya nemcsak az állami erdőgazdaságokra terjed ki, hanem egyéb állami szervekre (Vízügyi Igazgatóság, állami gazdaságok stb.) valamint az állami Ikezeléses erdőkre is. Az erdőgazdaságoknál a kerületvezetők tartoznak az utasítás hatálya alá. Köztudomású a kerületvezető erdészek szerepének, .munkájának döntő jelentősége az erdők védelme szempontjából. A szóban- forgó kormányrendelet és végrehajtási utasítása azt célozza, hogy e fontos feladat, ellátására csak megfelelő előfeltételekkel rendelkező személveket alkalmaznak. Ezeknek viszont megadják mindazokat az eszközöket, amelyek szükségesek feladatuk olyan ellátásához, amilyent tőlük elvárunk. E jogszabályok jogilag is tisztázzák, miiven' jogok illetik meg az erdészeket, mint hatósági közegeket és milyen kötelességek terhelik, miért felelősek.Rátérve a kormányrendeletben és a végrehajtási utasításban tárgyalt egyes kérdésekre, ki kell emelnünk, hogy a jövőben erdész csak erkölcsi szempontból kifogástalan egyén lehet. Nem tölthet be tehát a jövőben kerületvezető erdész beosztást az, aki nem büntetlen előéletű, vagy aki a népi demokrácia állami és társadalmi rendjével szemben kifogásolható magatartást tanúsított. Ez természetes is, hiszen a főigazgatóság a kormányrendelet értelmében szolgálati fegyverrel akarja ellátni az erdészeket, hogy a fatolvajok, erdei károsítók elleni fellépésüknek kellő súlyt biztosítson.A kormányrendelet megköveteli a 
szakképzettséget is. Az utasítás meghatározza azokat a képesítéseket, amelyek e követelménynek megfelelnek. Elfogadja a legkisebb szakképzettséget, a 10 hónapos levelező tanfolyamot és az erdőőri szakvizsgát is.Részletesen szabályozza az utasítás az erdészeskü letételének módját. Az esküt a kormányrendeletnek megfelelően a Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága Mezőgazdasági Osztályának vezetője előtt kell letenni. Az utasítás értelmében a Járási Mezőgazdasági Osztály nyilvántartást 

vezet a nála esküt tett erdészekről, kiállítja az eskü-bizonyítványt, továbbá átadja a hatósági jelvényt és a jelvény viselésének jogosságát bizonyító igazolványt. Rá kell mutatni azonban itt az erdőgazdaságok ezzel kapcsolatos feladatainak jelentőségére. A hatósági jelvényeknek, eskübizonyítvány- és igazolvány-űrlapoknak (nyomtatványoknak) az erdőgazdaság a gazdája. A főigazgatóság ezeket egységesen elkészítteti és megküldi az erdőgazdaságok részére, amelyek nemcsak a saját kerületvezető erdészeiknek a Járási Mezőgazdasági Osztálynál történő felesketéséinél használják azokat, hanem más szervek (Vízügyi Igazgatóságok, állalmi gazdaságok stb.) alkalmazásában lévő erdészek eskütételéhez is rendelkezésre kell bo- csátaniok. (Az intézkedésnek az az oka, hogy a Járási Mezőgazdasági Osztályoknak a jelvény, bizonyítvány stb. kezelésével való terhelése nem mutatkozott célszerűnek.)Ez a kormányrendelet adott lehetőséget az erdészek egyenruhá
val ellátására is. Ezáltal is régi kívánsága teljesül az erdész-társadalomnak. Az egyenruha hozzájárul az erdészek tekintélyének növeléséhez. Az egyenruhával nem foglalkozom itt részletesebben, egyrészt mert ezzel az Erdőgazdaság és Faipar már részletesen foglalkozott, másrészt mert annak viselését más erdészeti alkalmazottakra is kiterjesztették.Ha az erdészt komoly felelősség terheli nemcsak a fa- és a vadállomány megőrzésével kapcsolatban, hanem a kerületében elhelyezett műtárgyak és az összes álló- és forgóeszközök tekintetében, akkor fontos annak a rögzítése, hogy mit vesz át és milyen állapotban ezekből a szolgálatba lépésekor. Az utasítás ezzel is foglalkozik és 1. számú mellékletében közli az er
dész szolgálati könyvének útmuta
tóját. Az útmutatóban példa található az állóeszközök nyilvántartási módjára is.Az őrizetlenül, vagy tilos területen legelő állatok sok kárt okozhatnak különösen az ültetésekben, fiatalosokban. Az erdész kötelessége ilyen esetben a tilosban legelő állatot onnan kihajtani, vagy kihajtatni és az állat tulajdonosa ellen feljelentést tenni. Ha a tulajdonos ismeretlen, az erdész az állatot a Községi Tanácshoz behajthatja. Ilyen esetekre egy régebbi utasítás (25/1956. OEF) már megállapította a hajtópénz mértékét. A kormányrendelet végrehajtási utasítása most kimondja, hogy a hajtópénzt az erdész részére ki kell fizetni.Az utasítás végül szabályozza a 
kerületvezető erdész távolléte, (sza
badság, betegség), továbbá munka
viszonyának megszűnése esetén kö
vetendő eljárás módját. A munkaviszony megszűnése esetén a munkaadó vonja be az erdésztől a ha

tósági jelvényt, annak viselését bizonyító igazolványt és az eskü-bizonyítványt. A< Járási Mezőgazdasági Osztályt értesíti a nyilvántartásból való törlés céljából. Áthelyezés esetén ezeket az új munkaadónak kell megküldeni, aki a jelvényt, az igazolványt és az eskübizonyítványt az erdésznek átadja és gondoskodik az új munkahely szerint illetékes Járási Mezőgazdasági Osztálynál való nyilvántartásba vételről. Itt felvetődhet az a kérdés, hogy ha esküt tett erdész más munkakörbe kerül át ugyanazon erdészetnél, mi a teendő? Ilyen esetben is úgy kell eljárni, mint a munkaviszony megszűnése esetén, vagyis a hatósági jelvényt, igazolványt és eskübizonyítványt be kell vonni és az erdészt a Járási Mezőgazdasági Osztály által a nyilvántartásból töröltetni. Ha az illető ismét kerületvezetői beosztást kap, ismét esküt kell tennie és megkapja újra a jelvényt- stb. Ugyanez vonatkozik természetesen arra az esetre is, ha egy esküt tett kerületvezető erdész .más vállalathoz és más munkakörbe kerül át, majd ismét visszatér kerületvezetői beosztásba az erdőgazdasághoz.Befejezésül rá kell mutatni arra, , hogy a végrehajtási utasítás nem ' teljes. Hiányzik belőle a szolgálati fegyver kiadásának és használatának szabályozása, valamint az erdészeknek az erdők tűzvédelmével kapcsolatos kötelességeit tárgyaló rész. Ezt a belügyminiszter és az Országos Erdészeti Főiigazgatóság vezetője együttes utasításban fogja szabályozni. Hiányzik továbbá a szabálysértési napló vezetésére vonatkozó útmutató, amit eredetileg a végrehajtási utasítás mellékleteként szándékoztunk megjelentetni. Erre azonban csak a szabálysértésekre vonatkozó általános jogszabály megjelenése után kerülhet sor.Végül tekintettel a kérdés jelentőségére a kormányrendelet és végrehajtási utasítás külön füzet alak
jában is meg fog jelenni, hogy az erdészek ezeket, a szolgálati szabályzatnak beillő rendelkezéseket könnyen használható alakban mindig maguknál hordhassák.
Ragasztók 
karboximetil-cellulózéből

A gyufaipar a ragasztóanyagok 
előállításához ezidőszerint évenként 
nagymennyiségű búzalisztet és bur
gonyakeményítőt használ föl. A 
Szovjetunió gyufaipari központi tu
dományos kutatóintézetének labora
tóriuma e két fontos nyersanyagot 
az említett (KMC) anyaggal iparko
dik helyettesíteni. Az üzemi kísér
leteken bebizonyosodott, hogy a 
KMC-ből előállított ragasztószerek 
megfelelőek és egyszerűsítik a ra
gasztás technológiáját.
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Válságjelek 
az amerikai fapiacon

Az Egyesült Államok fapiacán igen 
nagy a visszaesés a kezdődő válság kö
vetkeztében. Ezért a kanadai nagy fű
részüzem tulajdonosok Európában igye
keznek piacot keresni. Nyugateurópai 
eladásra 10—15 százalékkal alacsonyabb 
áron kínálják a fűrészárut, mint az 1957. 
második félévi világpiaci árszínvonal.

Megszüntetik a legeltetést 
a Szovjetunió erdőgazdaságaibanA Szovjetunióban az erdei szénakaszálók csak mintegy 50 százalékban kihasználtak, fűállományuk egyenlőtlen, tuskókkal, feküfákkal, kövekkel borítottak; a lakóhelyektől, utaktól távolesnek, úgyhogy a betakarítás csak kézierővel végezhető. Az erdei legelők hozama csekély, a fű kevés cukrot tartalmaz, az állatokait betegségek, káros rovarok fenyegetik, ezért, tej- és húshozamuk töredéke annak, mintha kultúrlegelőkön tartanák őket. Ezzel szemben rendkívül nagy a legeltetés okozta kár a szovjet erdőgazdaságokban is. Ezért — írja a Lesznoje Hozjajsztvo — „a 
kérdés megoldásának egyedüli helyes 
útja a most kiadott rendelet; az erdei 
legeltetés fokozatos felszámolása, de 
még a széna kaszálásának is a legki
sebb mértékre csökkentése“.

Villás emelőtargonca alkalmazása 
máglyázáshoz

Németországban a fűrésztelepeken 3 
tonnás villás emelőtargoncákat használ
nak a fűrészüzemekben a máglyázáshoz. 
A fűrészcsarnokban rögtön osztályozva 
rakják a targoncákra a fűrészanyagot, 
sőt már kéregléceket is raknak közbe. 
A targoncán azután kiszállítják a ren
deltetési helyére és felemelik egyenesen 
a máglyára az anyagot. Ezzel a rnáglyá- 
zási móddal a megtakarításból a gép 2 év 
alatt amortizálja magát. (Holz-Zentral- 
blatt, 3-4. szám, 1958.)

ZERGÉK VAKSÁGA
A karintiai Tauern hegységben a zergeállomány rendkívüli módon apad. A kergék egy járvány áldozatai: fokozatosan megvakulnak és látási zavaraik miatt lezuhannak, halálra zúzzák magúikat. A vadászok megfigyelték, hogy a megvakult állatot társaik nem hagyják el, hanem amíg lehetséges a keskeny zengeösvényekem vezetni próbálják. A járványt, amelynek kórokozóját még nem ismerik, valószínűleg Svájcból hurcolták be, ahol a zergeállomány ugyancsak lényegesen megcsappant az eddig még ..ismeretlen betegség következtében.

Nyártelepítések 
külszíni szénfejtésekben

A külszíni szénfejtések után eddig a 
terület hasznavehetetlennek bizonyult. 
Németországban eredményes kísérleteket 
folytattak ezeknek a területeknek az er
dősítésére. Megállapították, hogy a nyár
ral való erdősítésre sehol olyan kedvező 
Körülményeket nem találtak, mint éppen 
ezeken a hasznavehetetlennek hitt terü
leteken. A kísérleteket a német nyárfa
egyesület tudományos intézete folytatja 

eredmények már nagyüzemi tele
pítésre alkalmasnak bizonyultak. (Der 
rorst und Holzwirt, 1957. 24. szám.)

VadgazdaságiHosszú évek — évtizednél is hosz- szabb időszak — mulasztásai után végre megmozdult a holtpontra jutott vadászati szakirodalom és az utóbbi három évben hasznos vadászati szakkönyvek is jelentek meg a könyvpiacon. Ezeket a könyveket most kiegészíti az Országos Erdészeti Főigazgatóság kiadásában megjelent vadászati alapismereteket összefoglaló munka, amire a vadtenyésztéssel hivatásszerűen foglalkozóknak igen nagy szükségük volt már csak a szakmai vizsgára felkészülés szempontjából is.A 160 oldalas könyv, amelynek 
Szederjei Ákos ÉRTI tud. kutató a szerzője, különösen a vadak tenyésztésével és magának a vadnak a tulajdonságaival foglalkozik bőven. Elsősorban azokat a vadfajokat ismerteti részletesebben, amelyeknek az ismerete terén a legnagyobb hiányosságokat tapasztalhatjuk hivatásos vadászaink körében, így például 15 oldalon tárgyalja a 
szárnyas ragadozókat és 20 oldalon 
foglalkozik a hasznos vaddal. Régebbi vadászati szakkönyveink elsősorban a nagyvadfajokat ismertették bőségesen, egyes ritkább fajoknak mint a muflonnak, dámvadnak is terjedelmes fejezeteket szenteltek, de kevesebb súlyt helyeztek azokra a fajokra, amelyek pedig megérdemelték volna a részletesebb leírást és főképpen keveset foglalkoztak a fácán és fogoly gazdasági jelentőségének ismertetésével vagy a ragadozókkal. Sajnos, köztudomású, hogy még a hivatásos vadá
szaink, is mennyire gyenge lábon 
állnak a szárnyas ragadozók isme
retével. így sokszor szakmai tájékozatlanságból sem tudják megtartani az ide vonatkozó törvényes rendelkezéseket és a vadászati tilalmi időre vonatkozó előírásokat. Megmutatták ezt a hiányosságot annak idején a kötelező lőjelek beszolgál
tatásakor szerzett tapasztalatok, — 
a beküldött ragadozómadár lábak. 
Szinte nem is merjük leírni, hogy 
a hasznosvad pusztítói címén be
küldött sokezer lábnak több mint 
80 százaléka a védett fajokból ke
rült ki — a szántóvető és az erdőgazda ingyenes napszámosaiból — az egerésző ölyvekből, a vörösvércsékből vagy a már csak kis számban előforduló védett fajokból, így például sasokból.A kötet természetrajzi része után fennmaradó 100 oldal egyharmada 
a vadtenyésztést tárgyalja, a másik mintegy harmadnyi rész pedig a 
selejtezést és a trófea bírálatát. Végül a harmadik rész röviden összefoglalja a környezeti hatások

alapismeretek
befolyását a vadgazdálkodásra, a 
vadtenyésztés gazdasági jelentősé
gét, a .hivatásos vadász^ megfigyelő
képességéről való tudnivalókat, a 
sebzett vad csapázását, keresését, a 
löt vad és a gerezna kezelését, a 
vadkárelhárítást és ugyancsak részletes alapossággal foglalkozik a 
vadászkutyák fajainak ismertetésé
vel, nevelésének és betanításának 
módszerével, s ezzel is vadászaink 
egyik nagy hiányosságát hivatott 
enyhíteni.Természetesen mint minden könyvnek, ennek is vannak gyöngéi. Elsősorban rövidnek tartjuk. A másik nagy hibája, hogy csak 1200 
példányban jelent meg, ez kevés. Nagy hibája az is, hogy csak sok
szorosítva és nem nyomtatott könyv formájában került közkézre és így nem díszíthetik a mondanivalók 
megértését elősegítő művészi fény
képek, ábrák, rajzok.A könyv minden sorát átjárja azonban a szerző nagy vadszere- tete, hozzáértése és az a törekvése, hogy jót, hasznosat és a gyakorlatban jól használható segédkönyvet adjon a hivatásos vadász kezébe. Az is sok hasznosat talál benne, akinek nem hivatásszerűen van szüksége vadászati ismereteinek bővítésére. vidra János

Hajas József:

Gazdaságos méretezés 
a mezőgazdaságbanA könyv a mezőgazdasági szakembereknek szól. A mezőgazdasági tervezés, irányítás, de maga a gyakorlat sem nélkülözheti a gyakrabban előforduló berendezések, tárgyak, eszközök, a tenyésztett állatok és a termesztett növények bizonyos méreteinek ismeretét.Hajas József munkája egészen újszerű kezdeményezést jelent a hazai mezőgazdasági szakirodalomban. Az első olyan könyv ez nálunk, amely a mezőgazdaság különböző ágazatainak jellemző méreteit jól áttekinthető ábrákban és táblázatokban ismerteti. Végig halad a mezőgazdaságban dolgozó ember környezetének tárgyain, a különböző munkaterületeken. A könyv céltudatos alkalmazása révén számos ésszerűsítés és egyszerűsítés születhetik meg.

240 oldal, 1135 ábra. Ära: 36,—FtKapható a könyvesboltokban, a földművesszövetkezeti boltokban és a falusi könyvárusoknál. Megrendelhető a Mezőgazdasági Könyvesboltból, Budapest, V., Vécsey utca 5.
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A legelső cél a csatársor átütő erejének fokozása
Beszélgetés KOCSMÁK FERENC edzővelHivatalában, az OEF főkönyvelőségén kerestük fel Kocismár Ferencet, hogy tájékozódjunk a Bp. Erdé

szeti Traktor labdarúgó-csapatának helyzetéről.— Három különböző helyről jöttek a játékosok — mondja az edző — s így a múlt évben új csapatot 
kellett kialakítani. Nem volt könnyű munka, de a nehezén túl vagyunk. Az őszi idény előtt úgy láttuk, hogy szorgalmas munkával az első négy között tudunk végezni. A csapat az 
idény végén a harmadik helyen for
dult. A küzdelem igen szoros az első hat csapat között. Jelenleg a harmadik helyen vagyunk s az előttünk levő együttesnek csupán gólarány előnye van, de mögöttünk sem szakadtak le a többiek.— Ismerjük a csapatot, sokszor láttuk bajnoki mérkőzésen is játszani. Van stílusa az együttesnek, időnként szépen játszanak, de a góllövés nem megy.— Igen, a góllövés valóban nem 
megy. Nekünk van talán a legkevesebb vereségünk, de döntetlen annál több. Ez diktálja a legfontosabb célt: a csatársor átütő erejé
nek fokozását. Az első hely sorsa lényegében már eldőlt, de a második 
helyre erősen pályázunk. És ez nagyrészt csatársorunk jó játékán múlik.

— A Schwerini Traktor csapatának látogatását várja az együttes. Németiországban szép küzdelem után 1:0 arányban vesztesen hagyták el a zöld gyepet a pesti fiúk.Mit vár a hazai játéktól? — kérdeztük.
— Igyekezünk visszavágni — válaszolja Kocsmár Ferenc. — Nehéz dolgunk lesz, hiszen a schweriniek az NDK II. ligájának élén járnak s valószínű, hogy jövőre az első ligában játszanak. A hírek szerint tavaly óta megerősödtek. Németországban az igazságos eredmény inkább 1:1 lett volna, mert mi is jól játszottunk. Mindezek
AZ ERDŐ

MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÁRA: 

egy évre 60 Ft. félévre 30 Ft 

alapján szép színvonalas mérkőzést várok s erős küzdelemben hazai győzelmet.A kisszámú, de lelkes szurkolók is etf kívánják, de addig is az edzővel s a játékosokkal együtt a bajnoki mérkőzésekre gondolnak, hiszen most jön a java, a bajnoki év legizgalmasabb szakasza, a hajrá. Sok, nehéz mérkőzés s reméljük, sok-sok győzelem.
*

Április 13-án volt a MEDOSZ 
Pest—Nógrád megyei a s z t a li- 
t e ni s z területi döntő. Hetven ver
senyző és nyolc csapat indult a ver
senyen. A Bp. ERDÉSZETI TRAK
TOR SC játékosai igen szép ered
ményeket értek el. Mind a férfi, 
mind a női csapat az első helyen 
végzett. Ilyen kitűnőek voltak egyé

Öreg erdész {emelése
Ragyog az ég, de az erdő bús, mogorva, 
Csüngő haját a síró szél szétborzolja. 
Selymes gyepen, bársony mohán 
Könnytől csillog a gyöngyharmat, 
öreg erdész fáradt teste
Itt kap örök nyugodalmat...

öreg tölgynek a tövében árkot ásnak; 
Végtisztelet az utolsó kívánságnak.
Ez volt az utolsó vágya: 
Sírja felett tölgyfa álljon, 
S úgy ölelje karjaiba
A csöndes örök mély álom ...

A nagy erdő minden zuga könnyel tele, 
Olyan a táj, mint akinek nincsen lelke, 
Sír az erdő, sír a szellő,
A madárdal is szomorú, 
Egymásba karoló lombok
Erdész sírjára koszorú.

Itt lobbant ifjúsága és a sok nyár... 
Ismerőse volt minden fa, minden madár, 
És amikor leteszik most
Erdő szélén ásott sírba, 
Búcsúzóul ezer madár
A gyászzenét halkan sírja.

Kapornaky Gyula =

niben is, mert a férfiak az első há
rom helyet (1. Zilizi István, 2. Sahin 
János, 3. Rét Péter), női verseny
zőink az első két helyet (1. Farkas 
Mária, 2. Ivanics Máténé) szerezték 
meg. A versenyzők jól szerepeltek 
a Budapest bajnokságáért folyó küz
delmekben is. A női csapat ered
ményei: Vasútépítő—Erdészet 8:8, 
Erdészet—KGM 9:7. A férfi csapat 
eredményei: VÁC—Erdészet 11:5, 
Erdészet—Szállítóberendezés 8:8. A 
másodosztályú férficsapat eredmé
nye: Erdészet—Vízművek 14:2.

*
A labdarúgó csapat legutóbbi mérkőzésein jól szerepelt (Erdészet—Akkumulátor 1:1, Erdészet— EMAG 4:1, Erdészet—Ganz Hajó 0:0). Különösen figyelemreméltó az ifjúsági csapat szereplése, amely nem utolsó sorban összefügg azzal, hogy előnyösen megváltozott a csapat szelleme. Legutóbb a K. Lombik csapatát -győzték le 2:1 arányban és így az NB I-ben az ötödik helyen állnak.

*
Lapzártakor érkezett jelentések 

szerint a Schwerini Traktor csapata 
május elején visszaadja a Buda
pesti Erdészeti Traktor labdarúgói
nak látogatását, és hazánkban a Za
márdi Traktorral, az Egri SC-vel és 
a Budapesti Traktor együttesével 
játszik. Lapunk legközelebbi számá
ban a mérkőzésekről részletesen be
számolunk.
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HÍREK
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET IDEI VÁNDORGYŰLÉSÉT Pécsett rendezi augusztus 10. és 12. között. A pécsi csoport már megkezdte! a vándorgyűlés szervezését.

*KITÜNTETÉSEK. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa (hazánk felszabadulásának 13. évfordulója alkalmából kiemelkedő munkájának elismeréséül Bajkó Ferencnek a Budapesti Fűrészek Soroksári úti telepe művezetőjének a Szocialista Munkáért érdemérem kitüntetést adományozta. — A Nemzetközi Nőnap alkalmából a nőmozgalomban kifejtett tevékenységének elismeréséül Tavasz Józsefnének a Kecskeméti Gyufagyár dolgozójának a Munka Érdemérem kitüntetést adományozta.
*AZ ERDÖKEZELÉSI JÁRULÉK KIVETÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS BESZEDÉSE. A pénzügyminiszter 146/1958. PM számú utasítása (Erdészeti Értesítő ezévi 17. száma) intézkedik az erdőbirtokossági társulatok működéséről és a társula

>0<XXXX><XXXK)<XXXXXX><X)<XKX}OOOOü{XXXX

J.i'zanJzét mifazdti,
a világ minden tájáról

Finnország erdősültsége 71 százalékos, élőfakészlete 1,5 milliárd m3, kivitelében a fa és különböző fatermékei 80—90 százalékot foglalnak el.
Szovjet-Litvániában a korábbi rablógazdálkodás miatt a szovjet hatalom nagyarányú erdősítést kezdett. Még a tengerparti homokterületeket is fásítják. Az erdészeti alkalmazottak 70 százaléka főiskolát végzett.
A törökországi Anatolia ma az erodált kopár hegyek, és a száraz, fátlain sztyepp hazája. A világ kecskeállományának fele Törökországban van. Az erdőtüzek területe tízszerese az évi felújításoknak. Az erős legeltetés miatt az erdőterület évi 1 százalékkal csökken.
Az indonéz szigetcsoport erdősültsége átlag 55 százalékos, Bor- neoé viszont 80 százalékos. Az állományok £|5 százaléka lomblevelű.
A Maláj Államszövetség területének 70 százalékát erdő borítja, de 60 milliós lakossága rohamosan növekszik és 50 év múlva faellátási gondjai; lesznek.
A svájci erdészeti egyesületben hangoztatták, hogy a hegyvidéki erdőknek elsősorban véderdőknek kell lenniük és csak másodsorban szolgálhatják a faellátást.
Erdőmunkás-versenyeket rendeztek Hollandiában: a versenyzőknek egy 30 éves fenyvesben kellett a fát egyszemélyes munkában ki

tok erdeinek államerdészeti kezeléséről szóló rendelet értelmében fizetendő erdőkezelési járulékról.A NYÍRSÉGI ERDŐGAZDASÁG ÜJ CÍME. A nyírségi állami erdőgazdaság címe megváltozott. Az új cím: Nyíregyháza, Dózsa György út 
33. Telefon: 11-39. 10-08, igazgatótelefonja: 30-85.

*
FURNÍRTERMELÉS BULGÁ

RIÁBAN. A bulgár nemzetgyűlés
ben beszámoltak arról, hogy az előző 
évhez viszonyítva a furnír termelés 
14 százalékkal emelkedett. Az előző 
évi termelés 3,25 '.millió m2 volt. 
(Internationaler Holzmarkt 1958. 7. 
szám.)

Évelő csillagfürtöt alkalmaznak a szovjet talaj védő erdőtelepítésekben— közli a „Lesznoje Hozjajsztvo“ — 1924 óta, mert minden tekintetben javítja a talajt. Különösen kedvezően hat a homokra telepített tölgy és erdeifenyő fejlődésére
*

Csökkentik a vadállományt a nyugat-németországi Karinthiában, mert— mint az Allgemeine Forstzeitung“ 

termelni, lehántani és feldolgozni. A győztesek kivétel nélkül a szaktanfolyamot végzettek közül kerültek ki.
Az osztrák Freudenstadt város tanácsa az erdőmunkás pályára készülő fiataloknak hetenként 1 bérezett órát engedélyezett, hogy azt sportolásra fordítsák és így fizikailag erősödjenek.
Ukrajna Erdészeti Intézetének kísérletei a rádióaktív izotópokkal kimutatták, hogy a foszforban szegény talajokon a kőrishez nem szabad tölgyet elegyíteni, mert a kőris teljesen elvonja a tölgytől a fosz- foros tápláló anyagot.
Erdészeti Főiskolai Hetet rendeztek Hann-Münchenben. Az előadásokon az erdei meliorációs munkák a mikoriza-kutatások, a vadkárok és a korszerű kitermelés és közelítés kérdései kerültek szóba.
Lengyelország erdészetében és erdőiparában most kezdték a levelező szakoktatáshoz, mint a továbbképzés új módszeréhez. Előképzettségként 2 éves gyakorlati munkát kívánnak.
A Száva-völgy Praszik-kerületé- ben levő 300 éves, 52 hektáros, védett szlavontölgyes fakészlete 22 000 m3. A törzsek átlagos fa tömege 14 m3.

♦Híreinket az Agrárirodalmi Szem
le rendkívül gazdag anyagából vettük.

írja — az utóbbi évtizedekben any- nyira elszaporodott, hogy nemcsak a mezőgazdaságnak okoz kárt, hanem a minősége is leromlott. A vadállomány egészségtelen túlszaporodására jellemző, hogy e tájon — például — a szarvasállomány mintegy 13 500; a teríték pedig így növekedett: 1870- ben 170, 1900-ban 1000, 1956-ban pedig 2800 szarvas.
MŰANYAGFÓLIA FŰRÉSZÁRU 

LETAKARÁSÁRA. Üjabban mű
anyag fóliákat is használnak fűrész
áru máglyák letakarására. Az újon
nan alkalmazott műanyagfólia egy
aránt bírja a meleget és a hideget 
és komoly megtakarítást jelent az 
értékes fűrészanyagok megóvásánál.

*
A farostlemezek öngyulladása keményítős alkalmával az egész világon gyakori, mert — mint a cseh- szolvák „Drevo“ című lap írja — a keményítő kamrákba a már ismert hő- és levegőtechnikai okokon kívül öngyulladást okozhatnak: 1) a széleiken nem megfelelően összesajtolt lemezek, 2) a lemezekkel a kocsiba betolt por, 3) a légáramlással a kamrák és a radiátorok különféle részeire lerakodó fapor, 4) általában a száradó olaj.

★
EGYSZEMÉLYES MOTOROS 

LÁNCFŰRÉSZT gyártanak Ameri
kában. A „Pioneer“ néven forgalom- 
bahozott fűrész két típusban készül: 
a kisebbet 5, a nagyobbat 7 lóerős, 
kétütemű motor hajtja. A legfonto
sabb munkamozzanatok egyetlen 
gombnyomással, a kéz elmozdítása 
nélkül szabályozhatók. A különböző 
~~ cm — hosszú sínek és a
többféle típusú láncok a legváltoza
tosabb munkával is megbirkóznak.

*
TÖBB MINT EZERÉVES FA 

hajtott ki új sarjakat gondos keze
lés után a középkínai Lusanban, 
a Sárga Sárkány temploma előtt.

ERDŐGAZDASÁG és faipar

1958. évi 5. szám. Ára 2 forint. 
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság 

Főszerkesztő:
DR. BALASSA GYULA

Felelős szerkesztő: 
ÁKOS LÁSZLÓ

Megjelenik havonta egyszer 
Előfizetési ára: Egy évre 24 Ft. félévre 12 Ft 

Szerkesztőség:
Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em. 

Telefon: 110-025.
Kiadóhivatal:

Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em. 
Telefon: 123-410

Kiadásért felelős:
A Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó 

Vállalat vezetője
Előfizetéseket felvesz a Posta Központi 
Hírlapiroda. Bpest V.. József nádor tér 1. 
Telefon: 180-850. Csekkszámlaszám: 61055

Példányszám: 3400
43721-689/2 - Révai (Fel.: Povárny Jenő)

23

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



átesem étéi kii L(t iuJz a- c^e. c•dto-qa

Megérkezik a csehszlovák autókaraván. Az első kocsi hűtőjén 
Bubenyicsek csehszlovák főerdész ül

A növényvédelmi és a vám vizsgálat után átrakják a facse
metéket a csehszlovák teherautókba

Noszek Zdenyek erdömérnök, a csehszlovák erdészeti mi
nisztérium szakfelügyelője, kiváló minőségűnek találja a 

magyar nyárfacsemetéket

A magyar erdészet jelentős eredményeket ért el a nyárfa termesztés terén. A hazánkba látogató külföldi erdészeti. delegációk nem győzik csodálni, hogy milyen igénytelen fa a nyár és rövid idő alatt milyen rendkívüli növekedésre képes. A nyár Magyarországon tapasztalt jótulajdonságáért rendeltek a csehszlovák erdőgazdaságok nyárfacsemetéket és nyárdugványt a magyar erdőgazdaságokból.A tavaszi erdősítésekhez 160 000 nyárcsemetét és 20 000 nyárdugványt szállítottak a csehszlovák erdőgazdaságoknak a tamási, bajai, sárvári, gyulai és zamárdi erdőgazdaság csemetekertjei. A tizenkét teherautónyi szállítmányt Komáromban, a magyar hídfőnél adták át a csehszlovák megrendelőknek a magyar erdészek.Schmiedt Petr és Nőse Zdenyek erdőmérnökök, a csehszlovák erdészeti és faipari minisztérium szakfelügyelői megelégedéssel állapították meg, hogy a nemesnyár csemeték minősége kiváló és a magyar erdészeti dolgozók a legnagyobb gonddal csomagolták be a hatalmas szállítmányt. Véleményük szerint a szállított anyagból rövidesen szép nyárasok nőnek majd Csehszlovákiában.Hasonló volt a véleménye az átvételnél jelenlevő csehszlovák erdészeknek is és kilátásba helyezték, hogy az őszi erdősítésekhez újabb nagy mennyiségű csemeteszállítimányt rendelnek a magyar erdőgazdaságokból.A szállítmány átrakása után a csehszlovák és a magyar erdészeti szakemberek baráti szakmai megbeszélést tartottak.

Thuránszky Tihamér, a Földművelésügyi Minisztérium növény
védelmi szolgálatának komáromi határkirendeltség-vezetője,. 

a csemeték gyökérzetét' vizsgálja
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Jelentkezés az erdészeti technikumi 
levelező oktatásraA négyéves erdészeti technikumi levelező oktatási 1958/59. tanévre azok a munkás- és paraszt- (10%- ban egyéb) származásúak jelentkeznek, akik1. a) a megyei, járási és városi pártbizottságoknál, minisztériumokban és tanácsoknál, az állami-, kísérleti és tangazdaságokban, állami erdőgazdaságokban, mezőgazdasági gépállomásokon, termelőszövetkezetekben vagy mezőgazdasági vállalatoknál dolgoznak, vagy egyéni dolgozó parasztok és munkakörük ellátásához középfokú erdészeti képesítésre van szükségük;

b) elvégezték az általános (vagy elemi) iskola nyolc osztályát, illetve az ezzel egyenértékű középiskola négy osztályát;
c) kétéves szakmai gyakorlattalrendelkeznek,(A kétéves szakiskolai végzettség kétéves szakmai gyakorlatot igazol. Az egyéni parasztok szakmai gyakorlatát az illetékes tanács igazolja.)
d) 19. életévüket már betöltötték, de 40. életévüket még nem (20—25 év közötti férfiak csak az esetben nyernek felvételt, ha tényleges katonai szolgálatuknak eleget tettek, vagy ha katonai szolgálatra való alkalmatlanságukat igazolják).

CÍMKÉPÜNK:

Nagysikerű erdőművelési gépesí
tési bemutatón vettek részt a szol
noki erdőgazdaság területén az or
szág erdőművelési és műszaki szak
emberei. A Szolnok megyei bemu
tató mindennél jobban tanúsította, 
hogy erdeinkbe végérvényesen be
vonult a gép. A traktor nemcsak a 
fahasználat hasznos erőgépe többé. 
A 11—13. oldalon részletes beszá
molót adunk a gépi bemutatóról és 
a bemutatót követő értekezletről.

(Michalovszky István felv.)

2. A jelentkezési határidő: augusz
tus 15.3. A technikum igazgatójához a tintával, sajátkezűleg írt kérvényhez mellékelni kell:

a) születési anyakönyvi kivonatot,
b) utolsó iskolai bizonyítványt,
c) rövid önéletrajzot,
d) a munkahely vezetőjének javaslatát a felvételre (egyéni dolgozó parasztokat a felvételre az illetékes tanács javasolja).4. A jelentkezőket a jelentkezések elbírálása után a technikumok igazgatói hívják be felvételi vizsgára. A felvételi írásbeli és szóbeli részből áll. Mennyiségtanból írásbeli és szóbeli, magyar nyelv és irodalomból írásbeli vizsgát tesznek a jelentke-

-----------------------------<4^

Tájékoztatás 
az erdészeti technikumi levelező oktatás 

felvételeivel kapcsolatban
A széleskörű érdeklődésre való tekin

tettel néhány fontosabb tudnivaló ismer
tetése vált szükségessé. Elérni szeretnénk 
ezzel azt, hogy a jelentkezők a kellő idő
ben, a megfelelő technikumhoz juttas
sák el okmányokkal hiánytalanul felsze
relt kérelmüket, ha a felvételi feltételek
nek birtokában vannak.

Beiskolázási körzetek: A soproni erdé
szeti technikum levelező tagozatának be
iskolázási körzete a Dunántúl. Az or
szág más területén a szegedi társiskola 
jogosult felvenni a megfelelő jelentkező
ket. A két körzetet a Duna vonala vá
lasztja el egymástól. Az iskolák a társis
kola körzetéről nem vehetnek fel jelent
kezőket, ezért a nem megfelelő címre 
küldött kérelmek csak felesleges admi
nisztrációt és időpazarlást jelentenek.

Kik tanulhatnak a levelező tagozaton? 
A levelező tagozatok a már erdőgazda
ságoknál dolgozók szakmai továbbkép
zését végzik. Ez azonban nem zárja ki 
az erdészeti középfokú szakmai felkészí
tésből azokat a nem mezőgazdaságoknál 
alkalmazott dolgozókat sem, akiknek 
munkájuk elvégzéséhez középfokú erdé
szeti szakmai végzettség szükséges. A 
párt és államigazgatási, valamint egyéb 
gazdasági szervek dolgozóitól, vagy egyé
ni dolgozó parasztoktól is elfogadunk fel
vételi kérelmeket, ha azok megfelelnek 
a felvételi feltételeknek.

Iskolai végzettség. A felvétel egyik 
alapfeltétele a VIII. általános (vagy ele
mi) iskolai bizonyítvány, illetve az ezzel 
egyenértékű középiskolai (polgári) IV. 
osztály. Ezeknél alacsonyabb végzettség
gel pályázni nem lehet. Magasabb vég
zettség esetén a jelentkező a lev. tag. 
II. osztályába kérheti felvételét. A II. 
osztályba jelentkezőknek egy későbbi 
időpontban, de még a tanév megkezdése 
előtt különbözeti vizsgát kell tenniök, 
az iskola által közölt tantárgyakból.

A felvétel alapjául szolgáló bizonyít
ványt mindig eredetiben kell beküldeni. 
Ennek hiányában csak másodlatot fogad
hatunk el.

Az érd. techn. nappali tagozatáról ki
maradt dolgozók a lev. tag.-on csak ak
kor folytathatják tanulmányaikat, ha 
megfelelnek a felvételi feltételeknek, és 
volt évfolyamtársaik az anyaiskola nap
pali tagozatán tanulmányaikat már befe
jezték.

Szakmai gyakorlat. A felvételhez 2 éves 
szakmai gyakorlat szükséges. Ez össze
tevődhet több részidőből is. A szakmai 
gyakorlat tartamát, ha részidőkből tevő
dik össze, a kezdetének és befejezésének 
feltüntetésével kell meghatározni. Folya
matos szakmai gyakorlat esetén csak a 
kezdő időpont megjelölése szükséges. Az 
adatokat, vagy külön igazolásban, vagy 
a javaslatban kell feltüntetni. 

zők. A vizsgák időpontját, a felvételi vizsgák anyagát a tecnhikum igazgatója 2 héttel a vizsgák előtt, a vizsgaszabályokat a jelentkezéskor közli.5. Az anyaiskolák tagozatvezető tanárai a jelentkezőknek megadják a szükséges felvilágosításokat és egyidejűleg kiküldik a jelentkezési lapot. A jelentkező a jelentkezési lapot kitöltve, a felvételi vizsgadíjat illetékbélyegben ráragasztva, . előírt okmányokkal felszerelve beküldi az anyaiskolához.Azok, akik a felvételi vizsgára behívót nem kaptak, vagy a felvételi vizsgán nem felelnek meg, a levelező oktatásban nem vehetnek részt.Levelező oktatás I. osztálya nyílik: 
Erdészeti Technikum, Sopron, Szent- györgy u. 9. sz.
Erdészeti Technikum, Szeged, Vásárhelyi sugárút 2. sz

--------------

A szakmai gyakorlatról készült igazo
lást, valamint a felvételi javaslatot csak 
a munkahely vezetője, erdőgazdaságok
nál az igazgató írhatja alá.

Életkor. Mindenekelőtt annak kihang
súlyozása szükséges, hogy 20—25 év kö
zötti férfiak felvételére csak akkor van 
mód, ha tényleges katonai szolgálatukat 
letöltötték, vagy alkalmatlanok a kato
nai szolgálatra. Alkalmatlanság esetén a 
kérelemhez kell csatolni az alkalmatlan
ságot igazoló okmányt is.

A 19 éven aluli és a 40—55 év közötti 
életkorúnk felvételéhez korengedély 
szükséges. A korengedély megadása az 
illetékes technikum igazgatójának hatás
körébe tartozik. A korengedélyt a felvé
tellel egyidejűleg kell kérni.

Nem hívhatjuk be felvételi vizsgára a 
18 évnél fiatalabb jelentkezőket, számuk
ra korengedély sem adható. A 19. élet
évet betöltött férfi kérelmező, csak a lev. 
tag. II. oszályába vehető fel (I. osztályba 
nem), ha az általános iskola VIII. osz
tályánál magasabb iskolai végzettséggel 
rendelkezik. Egyébként nem vehető fel. 
A 19. évet betöltött női jelentkezők fel
vétele, végzettségüktől függően, mind az 
I.. mind a II. osztályba lehetséges.

Az egyidejűleg korengedélyt is kérők 
felvételi vizsgára való behívásáról az is
kola igazgatója dönt.

A kérelmek benyújtása alkalmával a 
nyomtatott betűkkel kitöltött, és 30 Ft-os 
okmánybélyeggel ellátott jelentkezési 
lapot is el kell juttatni az iskolához. Az 
okmánybélyeg hiánya esetén a kérelmet 
nem vehetjük figyelembe. Jelentkezési 
lapot az illetékes technikumtól kell 
kérni.

Eljárási sorrend:
a) A felvételi hirdetmény és jelen tá

jékoztató tanulmányozása.
ö) A továbbtanulás érdekében jelent

kezés az erdőgazdaság igazgatójánál, 
vagy személyügyi előadójánál.

c) Jelentkezés levélben a területileg 
illetékes erdészeti technikumnál a jelent
kezési lap beszerzése végett, ha ilyen az 
erdőgazdaságnak nem áll rendelkezésre.

d) Az előírt okmányok beszerzése.
e) A kellően felszerelt kérelem eljut

tatása a technikum címére.
S miután, a felvétel a felvételi vizs

gán tanúsított rátermettségtől függ, 
ajánljuk az általános iskolai magyar és 
matematika anyag alapos áttanulmányo
zását.

Matematikából vizsgatételeket küldünk 
ki a jelentkezőknek. Az íráskészség és 
helyesírás elbírálására egy önállóan írt 
fogalmazás alapján kerül sor.

Farkas Imre 
tagozatvezető, Sopron

2
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A faipar időszerű kérdéseiFaiparunk egyre fontosabb szerepet tölt be népgazdaságunk életében. ^Az Országos Erdészeti Főigazgatóság irányítása alá tartozó fűrész- és lemezipari és egyéb faipari vállalatainak problémáival ismételten és rendszeresen foglalkoztunk. Helyes képet a faipar gondjairól, munkájának, fejlődésének jövendő perspektíváiról, irányvonaláról azonban a faipar teljes egészének áttekintésével kaphatunk, ezért kérdést intéztünk
Jászai Károlyhoz,a Faipari Tudományos Egyesület főtitkárához, hogy miben látja a faipar döntő problémáit. Munkatársunk elsősorban aziránt érdeklődött, hogy milyen feladatok megoldásá

val foglalkozik a FATE, milyen mun
kabizottságai vannak és azok hogyan 
tevékenykednek, milyen működést 
fejtenek ki a vidéki szervezetek? Jászai Károly főtitkár ebben a vonatkozásban a következő tájékoztatást adta:— A Faipari Tudományos Egyesület feladatai sokrétűek. Az Egyesület alapszabályaiban lerögzített feladatok nagyjából azonosak valamennyi tudományos és műszaki egyesület feladataival: az ipar mérnökeit, technikusait, valamennyi műszaki dolgozóját mozgósítani arra, hogy szervezett keretek között javaslataikkal, bírálatukkal segítsék az állami szerveket a tervfeladatok végrehajtásában. A FATE öt szakosztálya és három elnökségi bizottsága a legkülönbözőbb problémákkal foglalkozik. Sok lenne e helyen valamennyi munkabizottsági témát felsorolni, nem célom statisztikát közölni. Ehelyett inkább egy-egy témát említek meg, amejlyek jellemzik a mi munkánkat.— Műszaki tudományos bizottságunk jelenleg a szeptemberre tervezett

Országos Faipari 
Konferenciatematikáján dolgozik. Ezt a konferenciát d soproni Erdőmérnöki Főis

kola százötvenéves fennállásának 
jubiláns ünnepségei keretében ren
dezzük meg Sopronban szeptember 
25—27-én. Tárgya: a tizenöt éves fejlesztési tervek keretében a fa komplex felhasználása, a gépesítés stb. A konferencia előadója Madas András elvtárs lesz.— Egyesületünk egyik legjobban 

működő szerve az oktatási bizottság. 
Az elmúlt évek során jelentős segítséget tudott adni
a faipari mérnök-képzésés továbbképzés terén. Az eddig elért eredményekért is az elismerés jórészt az oktatási bizottságot illeti. Nem rajtunk múlt, hogy az érdekelt tárcák nem tudtak közös nevezőre jutni a budapesti Műszaki Egyetemen folyó mérnökképzés faipari tagozatának folytatása és állandósítása tekintetében. Jelenleg a Soproni Erdőmérnöki Fő

iskola tanáraival együtt kidolgozott 
tematika alapján és egy gépészeti 
tanszék felállításával, nappali tago
zaton, Sopronban igyekszünk pótolni 
ezt a hiányosságot. További célunk 
a levelező tagozat megszervezése, amelyhez oktatási bizottságunk szintén tud segítséget adni.

A technikusképzésrőlcsak annyit, hogy az elméleti és gyakorlati tárgyak oktatása közötti arány tekintetében folynak ez idő szerint viták a szakemberek között. Kétségtelen, hogy a Csehszlovákiában szerzett jó tapasztalatokat e területen is hasznosítani tudjuk.
Művezetők, 

szakmunkások képzéseés továbbképzése terén keveset tettünk. Annál többet foglalkoztunk az iparitanuló képzéssel. Az oktatási bizottság most tanulmányozza az iparitanuló iskolákban használatos tankönyveket és munkája befejezitével foglal állást e kérdésben. Külön munkabizottságunk foglalkozik
az iparitanuiő képzés bevezetésének lehetőségével a fűrészlemeziparban.

— Közgazdasági bizottságunk egyik munkabizottsága tanulmányt dolgozott ki s ezt a tanulmányt megküldjük valamennyi faipari vállalat terves és számviteli dolgozóinak, valamint az üzemi tanácsok tagjainak. 
Közgazdasági és számviteli szakki
fejezések gyűjteménye ez a fogalmak népszerű magyarázatával. Azt hisszük, hogy ezzel komoly segítséget adunk egyesületünk tagjainak s rajtuk keresztül a vállalatoknak.

— Bútor, épület, fűrész-lemez, szö
vetkezeti és vegyes faipari szakoszr 
tályaink féléves munkaterv alapján dolgoznak és bőséges programjukban jelentős szerepet játszik a decemberi 

csehszlovákiai tanulmányút tapasz
talatainak felhasználása. Az „Erdőgazdaság és faipar“ olvasóit bizonyára közelebbről érdekli fűrész-le- mezipari szakosztályunk munkája. Ezért megemlítem, hogy a szakosztály egyik munkabizottsága igen értékes javaslatot dolgozott ki

a dongatermelés gazdaságosabb módszereire. Ennek a javaslatnak az elfogadása az OEF faipari főosztálya részéről azt jelenti. hogy a fűrészipar -jelentős mértékben tudja növelni az anyagkihozatalt s végső soron az élelmiszeripar több hordót kap, népgazdaságunknak pedig kevesebb kész hordót kell importálnia.—Vidéki szerveink túlnyomórészt üzemi csoportok. Csupán Debrecen, 
Szeged, Sopron és Veszprém rendel
kezik városi vezetőséggel, önálló költségvetéssel és munkatervvel. A vidéki szervekben — a központhoz hasonlóan — munkabizottsági témákkal foglalkoznak, tapasztalatcsere érdekében tanulmányutakat szerveznek és rendszeres előadásokat tartanak.— Egyesületünk feladatai között igen fontos helyet foglal el a kölcsö
nös külföldi tanulmányutak szerve
zése. A múlt év decemberi csehszlo
vákiai tanulmányút, amelyben 40 szakemberünk vett részt és az idei év április—májusában szervezett kéthetes bulgáriai tapasztalatcsere, amelybe tíz faipari, öt erdészeti és három papíripari szakember kapcsolódott be, ez a két út már eddig is annyi eredményt hozott a magyar faiparnak, hogy az erre fordított kiadások többszöröse térült meg. Ebben az évben csehszlovák, lengyel és ro
mán tapasztalatcsereutat vettünk tervbe és vendégül látjuk bolgár és csehszlovákiai barátunkat.— Szakembereink

kilenc minisztérium 
területéndolgoznak és munkájuk során alig vagy egyáltalán nem tudják közös problémáikat egymással megbeszélni. Egyesületünk ezért az eddig felsorolt tevékenységén túlmenően azt is feladatának tekinti, hogy ápolja a szakmai együvétartozást és segítsen ott, ahol a tárca szerinti széttagoltság koordinálást kíván.Ez utóbbi kérdéshez kapcsolódott munkatársunk további érdeklődése: 

Mi a véleménye a faipar egységesí
tésének problémájáról? Milyen lépé-

&
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Kitűnően beváltak az autódaruk a rönk
téri gépesítésben. Képünkön a Hárosi 
Falemezművek rönkterén mahagóni-rön

köt emelnek targoncára autódaruvalseket tett eddig és kíván tenni a FATE ezzel kapcsolatban a jövőben? Milyen eredmények várhatók ezen a téren? Erre vonatkozó véleményét Jászai Károly a következőkben foglalta össze*
— A -faipar egységesítése nem a 

legszerencsésebb megfogalmazása annak a törekvésnek, amelyet először a FATE kongresszusa 1952-ben tűzött ki feladatul. Helyesebb, ha 
összevonásról vagy átszervezésről beszélünk, mert ezek a fogalmak jobban megközelítik célkitűzéseinket. Ugvanis nem az egész faiparról beszélünk ebben a vonatkozásban, hanem csupán azokról a vállalatokról, amelyek korábban is egy tárcához tartoznak, a. Könnyűipari Minisztérium 15. főosztálvához. Miután ezt a javaslatot a FATE két komgresz- szusa elfogadta és ma sem szűnt meg érte harcolni — ellenére a sok ,,egyetértésnek“ — könnyű tehát arra felelni, hogy mi a véleményünk a faipar összevonásáról. Sokkal inkább, mint valaha szükséges, hasz
nos és egyetlen módja annak, hogy 
iparunk kiemelkedjék műszaki elma
radottsá.aából és eleget tudjon tenni 
a. KGST államok által elfogadott 15 
éves fejlesztési tervek követelményei
nek.— Hosszú volna elsorolni, hogy egyesületünk mit tett kongresszusi határozataink megvalósítása érdekében. Minden érdekelt párt- és kor
mányszerv vezetőiével tárgyalásokat 
folytattunk 1952 és 1956 között, akik valamennvien egyetértettek javaslatunkkal Ehelyütt ismét le kell szögeznünk félreértések eloszlatása érdekében. hogy nem az egész faipar 
összevonásáról van szó javaslataink
ban. A vertikumként működő üzemekről soha nem is beszéltünk (hajó- és vagongyárak stb.). Nem csinálunk titkot abból, hogy milyen vállalatoknak

egy tárca igazgatása alá helyezését tartjuk ésszerűnek. Ezek elsősorban: az OEF-hez tartozó fű
rész-lemez és vegyesipari vállalatok 
és a Faipari Kutató Intézet, a Köny- 
nyűipari Minisztérium igazgatása 
alatt lévő bútoripar gyártástervező 
iroda és Faipari Minőség Ellenőrző 
Intézet, az Élelmiszeripari Miniszté
riumhoz tartozó Hordógyár és Parafa
feldolgozó Vállalat, a Belkereskedel
mi Minisztérium felügyelete alatt 
álló Üzletberendezési Vállalat, a Ko
hó- és Gépipari Minisztérium Rádió
szekrény Gyára és végül a tanácsi 
vállalatok közül azok, amelyekben 
országos profilú, sőt jelentős export
vonatkozású termelés folyik (kefe és seprű, tanszer stb.).— Az a kérdés, hogy népgazdaságunk számára milyen haszon származhat ezeknek a vállalatoknak és intézményeknek közös főhatóság alatt történő összevonásából? Az öt év előtti javaslataink mintegy

300 millió forint 
évi megtakarítást mutattak ki a faanyagtakarékosság, az alapanyagoknak a feldolgozó ipar kívánalmaink előállítása és az igazgatási költségek csökkenése révén. Helytelen volna azonban a kérdést csak a forint-megtakarítás szemszögéből nézni. A fa a nemzetközi piacon is egyre kevesebb és drágább. Külkereskedelmi mérlegünket is súlyosan terheli. Az egész világon előtérbe kerül a fa komplex felhasználásának és a fapótló anyagok gyártásának kérdése, ami a KGST államok

Ha miftdcn- ^antatás és b-dtyádia ily-e-f*  volna
Talán még több nyereséggel és 

még alacsonyabb önköltségekkel zár
na erdőgazdaságunk — sóhajt fel a gazdaság vezetője, mikor kézhez vette Horváth Imre vontatóvezető teljesítmény összesítőjét az első félévi munkáról — ha minden vontatás^ és brigádja ilyen volna.Érdemes is belelapozni az eredményekbe, mert ez a vontató igazán példát mutat a termelésben.Erdőgazdaságunkban egy vontatóra egész évre 3000 m3 faanyag mozgatását irányoztuk elő, 25 százalékban kiszállításban, 75 százalékban szállítás 8, illetve 11 km távolság mellett. Ez 6000, illetve 24 750, ösz- szesen 30 750 m3/km teljesítését je-Horváth Imre vontatóvezető (rábaközi erdészet), akit jó munkájáért már egy ízben „kiváló dolgozó“ jelvénnyel tüntettek ki, Horváth József segédvezetőjével, valamint állandó fel terhelő brigádjának tagjaival — Varga F. János, Varga M, Géza. Varga József, Bicskái András — már a tervév első napjaitól megindították a harcot a terv túlteljesítéséért. Ök nem máról holnapra végezték munkájukat, hanem legalább egy-egy hétre kikérik a feladatokat és azt az időjárástól és útviszonyoktól függően úgy osztják be, hogy az „acélparipa“ álílanidóan működhessen, ne legyen kiesés. Pontos, megbízható munkájukat szeretik a ke

távlati fejlesztési terveinek is gerincét képezi. Szerintem e tervek maradéktalan végrehajtása el sem képzelhető mai viszonyaink között, amikor a magyar faipar kilenc különböző tárca területén fejti ki tevékenységét. E probléma megoldásában nem jelent komoly segítséget a tárcák közötti kooperáció, az csak időt, költséget, energiát rabló bürokráciát jelent.— A várható eredmények között a második helyen kell említenünk a 
faipari beruházási összegek hatéko
nyabb felhasználásának lehetőségét. A jelenlegi viszonyok között a faipari beruházási összegek — bár tekintélyes volument jelentenek népgazdasági szinten — eddig új létesítményt alig eredményeztek. A szétforgácsolt anyagi erők közös szervezetben történő felhasználása a beruházási összegek abszolút növelése nélkül is komoly, új létesítmények építésére adna lehetőséget. Megszűnnének a párhuzamos tervezési munkák is, s ez újabb sokszázezer forint megtakarítását tenné lehetővé.— A várható eredményekhez hozzá kell tennem végül — de nem utolsó sorban — a műszaki káderképzés 
problémájának végleges és megnyug
tató rendezését. Mai viszonyaink között szinte lehetetlen megoldani az átfogó és az egész faiparra érvényes képzettséget jelentő mérnökképzés ügyét. Pedig enélkül a 'tizenötéves fejlesztési tervek végrehajtásához szükséges műszaki káderek elegendő létszámát nem látjuk biztosítva.

Török László, erdőmérnök
rületvezető elvtársak is, és segítik őket munkájukban. Nincs is a rába
közi erdészetnél elmaradt szállítás, mert a szükséges anyag kellő időben mindig rakodón van.Horváth Imrét munkatársai bizalma előbb az üzemi bizottságba, majd az üzemi tanácsba választotta, ahol képviseli dolgozó társai és a népgazdaság érdekeit. Mint MSZMP-tag 
példát mutat a kommunista helytál
lásban és dolgozó társai elé lehet vinni munkateljesítményeit, amelyek ugyan közös munka eredményei, de az oroszlánrész Horváth Imréé.A vontató féléves teljesítménye 1407 hasznos üzemóra 2296 m3 és 27 027 m3/km, valamint 210 tonna egyéb áru szállítás 5990 m3/km teljesítéssel volt, ami mellett még 600 kg 
üzemanyagot is megtakarított. A nagy eredményt segítette az is, hogy a gondos gépápolással és kezeléssel komolyabb kiesés nélkül tudták végig dolgozni a félévet!A megérdemelt jutalom nem maradt el. Ma már a brigád mindéin tagja büszkén viseli a „kiváló dolgozó“-jelvényt és élvezi a velejáró pénzjutalom előnyeit. A gazdaság minden dolgozója pedig élvezi majd az ő munkájuknak gyümölcsét is, amikor év végén nyereségrészesedésben részesülhet.

Holy ZoltánSZB elnök, győri erdőgazdaság
4
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Folynak a nagykovácsi 
nevelőotthon építkezéseiTerjedelmes park veszi körül a nagykovácsi kastélyt, ahol most a 45-ös számú építőipari vállalat munkálkodik, hogy kifogástalan állapotban adja át legszebb, leghasznosabb rendeltetésének. A kastélyból gyermekotthon lesz. Szeptember első napjaiban nyitja meg kapuit. Olyan erdészgyermekek költözködnek a falai közé, akik árván maradtak, vagy a szüleik nehéz körülmények között élnek, falvaktól, iskoláktól messze laknak. Vannak ilyen erdészgyermekek szép számmal az országban. Ifj. 

György Ferenc hárserdei erdészgyermek például húsz kilométert gyalogol naponta. Eddig 28 fiú és 14 leány jelentkezett a gyermekotthonba. Kevés ez a szám, nyolcvanan is elférnének benne. A cserháti, a pilisi, a mecseki, a tanulmányi, az észak- és a délzalai, a kisalföldi és a szombathelyi erdőgazdaságból egyetlen szülő sem jelentette be a gyermekét. Pedig nem hinnénk, hogy sokallnák a költséget, amit havonta kell befizetni, hiszen minimális összegekről van szó. Arra sincs okuk, hogy féltsék a gyermekeiket, mert az igazgatón kívül négy nevelő és két felügyelő vigyáz a gyermekekre.
Páratlanul szép otthonnak ígérke

zik a kastély. Egy-egy szobában mindössze négy-hat gyermek fog aludni valamelyik idősebb fiú, vagy leány felügyelete mellett. A szobákat, a tanuló csoportokat olyan erdészekről nevezik ei, akik életük folyamán maradandó tevékenységet fejtettek ki az erdőgazdálkodás terén. A tanulószobákat kitömött állatokkal, aggancsokkal díszítik. A parkban 
csemetekertet és állatóvodát létesíte
nek. A gyermekek egy-egy fát is el
ültetnek a parkban és azt évről évre gondozni, ápolni fogják. Az otthonban sem szakadnak el véglegesen az erdei környezettől, törődni fognak a 

A nagykovácsi erdészgyermek-otthont 16 holdas park veszi körül
(Csiby Mihály rajza)

fákkal, az állatokkal, megszeretik szüleik foglalkozását és maguk is erdészek lehetnek, ha kikerülnek az életbe. Többek között ez is a főigazgatóság célja. A könyvtárban szórakozhatnak, tudásukat, műveltségüket gyarapíthatják majd a gyermekek.A kastély központi fűtéssel van ellátva. Téjen, nyáron melegvíz áll a gyermekek rendelkezésére. Fürödhetnek, zuhanyozhatnak tetszésük szerint. Nyáron a parkban is úszkálhatnak a hatalmas medencében. Elkészült már a röplabda pálya is A gyermekek egészségére ápolónő felügyel majd. Lesz a kastélyban orvosirendelő, betegszoba, külön a fiúk és külön a lányok részére. Olykor-olykor kirándulhatnak Budapestre, vagy 
az ország más tájaira, mert az ott
honnak gépkocsija is lesz.A főigazgatóság dolgozói nem hagyják magukra a gyermekeket. Kikilátogatnak hozzájuk, érdeklődnek tanulmányi eredményeik, egészségi állapotuk felől. A kastélyban vendégszobák is lesznek, így a szülők köny- nyen meglátogathatják a gyermekeiket. A ruházkodás terén is könnyí- tenek a szülők gondjain. Fehér Sándor, az ÉRDÉRT igazgatója vállalta, hogy évről évre tíz gyermeket fog
í/g^ PADBAOI kislány...

Bent a Bakonyban él egy hat
gyermekes család. Az apa Nyögéri 
Lajos, fogatoskocsis a veszprémi 
erdőgazdaságban, a padragi erdé
szetben. Persze Padrag, Ajka, vagy 
más lakott hely 8—10 kilométerre 
van Nyögéri lakhelyétől. De hát a 
kocsi, a ló oda visz a munkahelyére. 
Nem úgy a kicsiket. Azok gyalog 
járnak a faluba, az iskolába.

felruházni. Az erdőgazdaságok is követik ezt a példát. Élelmezésükről messzemenően gondoskodnak.A közösségi élet nagyon hasznos, szeretik is a gyermekek. Sok jópajtással ismerkednek meg, rengeteg nagyszerű élményben lesz részük, melyekre mindig boldogan emlékeznek vissza. Ezért nincs ok az aggodalomra; még van betöltetlen hely a nevelőotthonban, lehet jelentkezni.

— A télen megfagyott a lábam — 
mondja és mutatja a lábikráját 
Nyögéri Lajos, aki éppen most tölti 
a tizenkettedik életévét.

— Nyolc meg nyolc azt tizenhat 
— számolja a kilométereket a gyer
mekek anyja, mert hát a gyerme
kei mindezideig télben, hóban, szél
ben, viharban naponta tizenhat ki
lométert gyalogolták az iskolába.

— Innen egy-egy gyerek hetente 
kilencvenhat, havonta ezerhárom
száznégy kilométert gyalogol — so
rolja Vermes Dániel az itteni erdő
mérnök.

Most meleg van.
De, ahogyan a nyolcadikos Ist- 

vánka rááll a lábára, érzem, hogy 
gyaloglástól kérges a sarka. Ist- 
vánka vézna, gyönge legény. Ki
szívta az erejét a kövesút. A no
vemberi ködeső meg kiverte a fejé
ből a tudomány elejét. Az ábc-t. 
Legalábbis Istvánka már második 
éve időzik az első osztályban. Ott 
azért bukdácsol, mert hát napköz
ben kegyetlenül elfárad a bakonyi 
gyaloglások során.

— Ott jön a legnagyobbik fiam — 
mutat a forrás felé a gyermekek 
anyja, ahonnan valóban legény jön 
felénk. Vizet hord. Vizet visz az 
erdőmunkásoknak.

— Ki vagy te — kérdem tőle.
— János vagyok.
— Hány éves vagy, János?
— Tizenhét.
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— Tiszta a szemed, okos, értel
mes a tekinteted és mégis csak víz
hordásra vagy jó.

— Azért, mert megbuktam.
— Hol?
— Az iskolában.
— Hányat jártál?
— Nyolc év alatt ötöt.
Most csöndes a Bakony. Napfény 

bujkál a fák alatt. Odébb kislány 
játszik az eresz alatt.

— Ki vagy te? kérdem tőle.
— Editke.
— Hány éves vagy Editke?
— Hét és ősszel iskolába me

gyek ...
— Padragra?
— Nem!
— Hát hova?
— Messzire.
— Hova?
— Egy nagy házba, ahol majd 

ottlakunk. Ott lesz majd az iskola 
is. Ott jó lesz, ott nem kell gyalo
golni, ott nem fagy meg a lábam.

Editke a lábát nézi.
Editke az ősszel megnyíló erdész 

intemátusra gondol, arra a házra, 
amelyet azért építettek át, hogy 
ezután az erdő fiai és lányai, az er
dészek gyermekei nyugodtan tanul
hassanak. Még a bakonyi gyerme
kek is!

Most csendes a Bakony. Benne a 
napfény talán azért bujkál, hogy 
véle és általa boldog legyen egy 
padragi kislány ...

Á MEDOSZ Központi Vezetőségének 
határozata a traktorosok erdőgazdasági 

téli foglalkoztatásáról
Az erdőgazdaságok nagy része télen munkaerőhiánnyal és vontató

hiánnyal küzd, a gépállomások közül úgyszólván valamennyien télen azzal a 
problémával viaskodnak, hogyan tudnak munkát, keresetet biztosítani trakto
rosaiknak. Az erdőgazdasági munkaerőhiány igen sok esetben komoly aka
dálya a termelő munkának, viszont a gépállomási téli munkapangás elked- 
veleníti a traktorosokat, vontató dolgozókat, mert a biztosított kereset 
alacsony. Ezen a nehéz helyzeten kíván segíteni a Mezőgazdasági és Erdé
szeti Dolgozók Szakszervezete. A Központi Vezetőségnek legutóbbi ülésén 
elfogadták Varga János titkár javaslatát, amely kimondja', hogy a „Köz
ponti Vezetőség felhívja az elnökséget, a megyei és üzemi szakszervezeti 
szerveket, hogy a traktorosok téli foglalkoztatása, valamint az erdőgazdasá
gok időszakos munkaerőhiányának enyhítése érdekében kössön megállapo
dást az erdészeti főigazgatósággal; szakszervezeti szerveink segítsék és szer
vezzék, hogy a téli időszakban jelentkező munkaerőfelesleg megfelelő felté
telekkel átirányítást nyerjen“.

A határozat többi része felhívja a figyelmet az újítómozgalom tovább
fejlesztésének fontosságára, a munkafegyelem megszilárdítására, a társa
dalmi tulajdon fokozott megóvására, a dolgozók testi épségének megóvása 
érdekében a munkavédelmi rendeletek fokozottabb betartására, még pedig 
olyan értelemben, hogy ne csak a mulasztó vezetőket, hanem a dolgozót is 
felelősségre lehessen vonni, ha a baleset részegség, hanyagság vagy egyéb 
mulasztás következtében történt. (ky. e.)

-----------------4^^^»-----------------

Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás hírei

ttdótyöJzjicis ágában,tett látogatásáról számol be Hol- 
dampf Gyula Az Erdő májusi számában. A gyorsannövő fafajok nevelése, különösen a nyárfagazdálkodás, terén Hollandia az élen jár. Érthető tehát, hogy a holland tanul
ságok elsősorban saját hazai nyárgazdálkodásunk fejlesztése szempontjából értékesek. De beszámolója sok egyéb érdekességet is elénk tár: tölgy útfásítás, útmenti bükkfasor, a vörösfenyő, a zöld douglasfenyő telepítésének eredményei sorakoznak fel cikkében. Nagy Aladár (Nagyatád) a fagyártmány termelés
sel kapcsolatos igen meggondolandó problémákat vet fel és eredeti szemlélettel elemzi az erdőgazdaságokban ma széleskörűen fejlődő fa- gyártmánytermelés helyes kalkulációs módszereit. Ugyanebben a számban Csordás Miklós (Kiskomá- rom) rámutat arra, hogy érdemes behatóbban foglalkozni a cserzőanyagnak gesztenyefából való előállításával.
AZ ERDŐ

MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÄRA :
egy évre 60 Ft. félévre 30 Ft

Mint már közöltük, a Mezőgazdasági Kiállításon részt vesz az Országos Erdészeti Főigazgatóság is az előző évi szereplésekhez hasonló mértékben. Az erdészeti kiállítás helye a kiállítási városban az idén ugyanott lesz, ahol 1956-ban volt. A két modern vonalú erdészeti pavilon Pintér Béla műépítész terve szerint készült. Legutóbb közöltük, hogy a két pavilont egy új, harmadik, vadászati pavilonnal szeretnék kiegészíteni. Sajnos, ez a terv akadályokba ütközött és így nem lesz a vadászatnak az idén még külön pavilonja.
Már elkészültek a bemutatók 

forgatókönyvei és ezzel a tervezés 
időszaka le is zárult. Az élőkészü- 
születi munka most már a kiállí
tandó anvaq összeovüjtésének, el
készíttetésének fázisába lépett.Az erdészeti rész főtémája a fásítás kérdése, mint ahogy ez a mai magvar erdőgazdálkodásnak is a legdöntőbb problémája. Erdősültségünk kicsi, a fahiány nagy. Ezen csak fásítással segíthetünk. Kiemelt helyet kan az erdészéti pavilonban a nyárfásítás kérdése. Mindezzel arra akarjuk felhívni a látogatók figyelmét, hogy miért, érdemes fásítani és mit jelent a fásítónak a gyorsan növő invárral való fásítás. A pavilonban elhelyezett anyag kiegészítője lesz a szabadtéri csemetekerti és erdősítési minta-bemutató.

A faipari bemutató mondaniva
lóm is szorosan kapcsolódik az er
dőgazdálkodás problémámhoz. Fa
kincsünk kevés, tehát a fa népgaz

daságunk egyik legértékesebb ipa
ri alapanyaga, amelynek minden 
kis forgácsát felhasználja a faipar. 
Az annyi gonddal nevelt fa elin
dul a faipari rönkterekről és vé
gighaladva a fűrészipar, donga
gyártás, furnér- és lemezipar, láda
ipar, gyufaipar, a vegyi feldolgo
zás, a faforgács- és farostlemezipar 
feldolgozó fázisain, mint értékes 
termék, vagy a tovább feldolgozó 
ipar nyersanyaga kerül elemként 
bele a népgazdaság vérkeringé
sébe.Kiemelt helyet kap a kiállításon az Erdeitermék Vállalat is. Nem nagy, de annál feltűnőbb bemutatója színes kirakatként tárja a néző elé az erdőből kitermelhető rengeteg értékes és keresett mellékterméket.

Feltétlenül nagy érdeklődésre 
számíthat a vadászat élővad bemu
tatóm, ahol egész biztos sok bá
mulom lesz gyakrabban előforduló 
vadjaink közt a nem minden vi
déken található muflonnak.A szakemberek figyelmét pedig minden bizonnyal az új erdészeti külföldi gépek bemutatója fogj a lekötni. Azt gondoljuk, hogy a kiállításra kerülő bőséges anyag között minden látogató megtalálhatja majd az érdeklődésének legmegfelelőbb néznivalót. A bemutatók megjelenési formáját az eddiginél elevenebbé, színesebbé szeretnék tenni a tervezők és rendezők. Több merész, újszerű és színes dekorációs elem teszi majd mozgalmassá a kiállítási anyag hosszú sorát.
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Az
„ERDŐGAZDASÁG és FAIPAR« 

soproni ankétja
Hogyan szolgálja lapunk a szakmai továbbképzést?Május 17-én Sopronban, az Ady Endre kultúrotthon nagytermében tartottuk meg lapunk ankét j át. Mintegy 200 főnyi hallgatóság előtt vitattuk meg azt a kérdést, hogy az „Erdőgazdaság és faipar“ miképpen szolgálta eddig s milyen módon mozdíthatja elő a továbbiakban a szakmai továbbképzés ügyét mind az erdőgazdaság, mind pedig a faipar vonalán. Az értekezletet

dr. Balassa Gyulaminiszterhelyettes, az OEF vezetője, lapunk főszerkesztője nyitotta meg és rámutatott arra, hogy mind lapunk eddigi munkájának bírálata, mind pedig a további munkamódszerek megbeszélése nagy jelentőségű a szerkesztőség számára, ment az így kapott útmutatás komoly segítség a lap továbbfejlesztése tekintetében.Az értekezlet első előadója
Gyapay Jenőa pécsi erdőgazdaság főmérnöke volt. Előadásában bevezetőleg vázolta az erdészeti sajtó múltbeli fejlődését és ebből kiindulva tette vizsgálat tárgyává, hogy miképpen szolgálta lapunk a szakmai továbbképzést, Megállapította, hogy a lap rendszeresen, évről évre visszatért a maggyűjtés, a csemetetermelés, erdősítés, állomány ápolás, általában az erdőművelés időszerű kérdéseire, a haladó erdőművelési tudomány által feltárt új lehetőségek ismertetésére. Nagyban hozzájárult munkájával ahhoz, hogy ma már a dolgozók tudják, hogy erdeink felújítása, ápolása, erdőterületeink növelése, szélvédő pászták, fasorok létesítése elengedhetetlen feltétele a mezőgazdasági többtermelésnek, a faimport csökkentésének és életszínvonalunk emelésének. A fahasználat korszerű gyakorlatának ismertetése terén is sokat tett a lap, komoly segítséget adott az iparifakihozatal emelésében, a faanyagtakarékosság, a fa- gyártmánytermelés problémáinak népszerűsítésében.Mindezek ellenére — fejtette ki — a fakitermelés és a gépesítés tárgyalása terén nem elégítette ki a lap teljes mértékben az igényeket.

A gépesítés problémáival, lehetőségeivel, a gyakorlatias oktatással a jövőben lapunkban többet kellene foglalkozni, ezt a témát jobban és következetesebben kell napirenden tartani. Folytatni kellene az „Ismerd meg az erdőgazdaság gé
peit“ című cikksorozatot, amely két év előtt megindult, de aztán nem folytatódott.összefoglalóan megállapította, hogy a lap megfelel hivatásának, hasznos segítője a szocializmus épí

tésének, az erdőgazdasági dolgozók szakmai tudása fejlesztésének.A lap faipari olvasóinak szempontjából
.Hangyái Tibora Nyugatmagyarországi Fűrészek igazgatója vizsgálta a felvetett kérdést. Előadása első felében felsorolta, hogy lapunk milyen sokszor és hangsúlyosan foglalkozott a faipari szakmai továbbképzés kérdéseivel is. Cikkei, beszámolói, riportjai ugyancsak közvetve szolgálták a faipari szakmai továbbképzést, amennyiben sok aktuális kérdésben tájékoztatást adtak, viszont a lap szerkesztősége minden alkalmat megragadott, hogy amikor csak lehetséges volt, kiemelten foglalkozzék a faipari szakmai továbbképzés, szakmunkásképzés ügyére vonatkozó megnyilvánulásokkal. Javasolta, hogy az ankét ne csak a lap szerkesztőségét hívja fel arra, hogy tartsa állandóan napirenden a szakmai továbbképzés és a Szakmunkásképzés problémáit, hanem zárja le a viták végnélküli sorát, hozzon olyan javaslatokat felszínre, amelyek reálisan megvalósíthatók. Lapunk pedig ne csak ismertesse a szakmai továbbképzés ügyének mindenkori helyzetét, hanem cikkeivel, írásaival maga ás tényezője legyen a közös munkának.A vitában elsőnek

A>ar Károlya Hárosi Falemezművek igazgatója szólalt fel. Megálapította, hogy faipari vonatkozásban szakmai vitát a lap nem nagyon provokál és az is hiba, hogy a lapot a faiparban aránylag kevesen olvassák. Javasolja, hogy foglalkozzék a lap rendszeresen az erdőgazdaságban és a faiparban eddig nem használt új gépek ismretetésével. Szükséges volna
egyes faipari technológiák 

ismertetéseha lehet képekben. Helyeselné kis technikusi rovat megindítását. Szükségesnek tartja, hogy a faipari üzemeknél a lap szerkesztősége állandó levelezőket szervezzen. Felvetette még, hogy a lapnak a munkaügyi problémákkal foglalkozó részét tovább kellene fejleszteni.
Káráll Jánosa győri erdőgazdaság főmérnöke kifejtette, hogy az erdőgazdálkodás fejlesztéséről szóló miniszter tanácsi határozat végrehajtásának ügyét nagymértékben segítették a lap cikkei. Jó volna — mondotta —, ha a lap foglalkozna az utóbbi időben egyre nagyobb jelentőségű fitocönoló- giai oktatással is. Ha ezekről a kérdésekről az olvasók többet kapnának, nem követnének el oly gyakran 

alapvető hibákat egy-egy termőhely megválasztásában és értékelésében. Jó szolgálatot tett a lap a fagyárt- mánytermelésre vonatkozó közleményeivel. Hasznosnak tartaná olyan cikkek közlését, amelyek a fa útját elkísérik az erdőből a felhasználóhoz. Célszerű lenne, ha a lap hasábjain a nagyvadállomány felfejlesztéséről, az apróvadak védelméről és más vadászati kérdésről is több szó esne.
Stróbl Kálmánfőosztályvezető (OEF) részletesen elemezte, hogy a lap 1954 óta fokozatosan mind nagyobb és nagyobb mértékben foglalkozik faipari kérdésekkel. A lapnak azonban foglalkoznia kellene a faipari mérnökképzés jelenlegi helyzetével, hiszen a soproni erdőmérnöki főiskolán már megindult ez a munka. Érdemes

JELVÉNYEK
AZ EQYENRV/HÄN

Az erdészeti egyenruhán, amely nagyon 
megnyerte az erdészek, vadászok, erdé
szeti dolgozók tetszését, számos jelzés és 
jelvény is látható. Olvasóink azzal a ké
réssel fordultak hozzánk: közöljük, me
lyik jelvényt hol kell viselni. A követ

kező ábra ezt mutatja meg.

1. A hatósági jelvényt a zakó bal mellén
hordjuk

2. A szakmai jelvényt a zakó jobb zsebe 
felett 5 milliméterrel helyezendő el

3. A hajtóka jelvény a zakó felső hajtó
kájára kerül

4. A kalapjelvényt a kalap baloldalán a
zsínórkötés felett helyezzük el
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volna foglalkozni azzal is, hogy mi van azokkal a mérnökökkel, akik kikerültek az iparba és milyen mértékben állják meg a helyüket. Majd megvilágította a szakmunkásképzés megoldatlan problémáit. Ezeknek a megoldása sürgősen napirendre kerül és a lapnak igen nagy szerepe kell hogy legyen a (további fejlődés során. A segítést nem agitációs vonatkozásban képzeljük — mondotta —, hanem szakmai vonatkozásban. Olyan anyagokat kell adni a munkások elé, amivel segítségükre leszünk, hogy a szakmunkásképző esíti tanfolyamok vizsgáit le tudják tenni. Ugyanezt a célt szolgálja, de szélesebb olvasó táborra is számíthat, ha a lap a fűrész- és lemezipar technológiáját könnyen érthető szövegezéssel ismerteti.Megállapította befejezésül, hogy nem elég a különböző feladatok megoldására vonatkozó igényeket felvetni, hanem az is szükséges, hogy az ipar szakemberei támogassák a lapot cikkeikkel és írásaikkal, hogy feladatát valóban teljesíthesse.
Gál Jánosegyetemi docenjs, az Erdőmérnöki Főiskola helyettes igazgatója beve- zetőleg megállapította, hogy lapunk

Virágzik az akác Tápiószecső határában.

más országok erdészeti lapjaival ösz- szehasonlításban is megállja a helyét. Bíráló megjegyzéseivel a lap színvonalának további emelkedéséhez kíván hozzájárulni. Fölöslegesnek tartja, ha a lap a szakmai tárgyilagosság helyett túlzott „dicséretekkel“ ismertet egyébként hasznos szakmai eredményeket. Sürgette, hogy a lap ismét kéthetenként jelenjék meg. Bővebb terjedelemben mód volna arra, hogy a tudományos kutatás eredményeinek gyakorlati tanulságait a lap az eddiginél bőségesebben ismertethesse, széles körben foglal- kozhassék a fatakarékosság kérdéseivel. Viszont kerülni kell a semmitmondó általánosságok közlését, amelyek számára kár a lap terjedelméből helyet elvenni.
Tuskó Lászlóa soproni erdészeti technikum igazgatója a technikusképzés szempontjából bírálta a lap munkáját. Véleménye szerint a lap nem tükrözi eléggé az erdőgazdaságok mindennapi életét. Az oktatás terén örömmel fogadnak minden cikket, amely összefügg a szakanyaggal. Talán egy- egy nagy jelentőségű témakört külön számban is össze lehetne foglalni.

Dr. Magyar Jánosaz Erdőmérnöki Főiskola igazgatója elsősorban a faipari mérnökképzés jelenlegi állását ismertette és rámutatott arra, milyen fontos, hogy a lap az ezzel összefüggő kérdéseket figyelemmel kísérje és napirenden tartsa. Ugyanígy helyes, ha a lap foglalkozik a levelező oktatás eredményeivel, a levelező oktatásban részvevők gondjaival és örömeivel s ezzel előmozdítja főiskolai oktatásunk további fejlődését.
Dr Harare! Lajosegyetemi tanár, az Erdőmérnöki Főiskola igazgatóhelyettese kifejtette, hogy a lapnak többet kellene foglalkozni a fiatalság kérdéseivel, a nevelésükkel, elhelyezkedésükkel és az üzemben folyó további ne vetődésükkel. A fiatalságnak nehézségei vannak és ezt a lapnak nem szabad elhallgatnia. Minden üzemnek elsőrendű feladata, hogy nevelje a fiatalokat kint az életben. Ezekben kell a lapnak segítséget adnia. Ugyancsak többet kellene foglalkozni a fatakarékosság kérdéseivel. Az országban járva-kelve látjuk, hogy hol, merre, milyen pazarolva bánnak a fával. Hibák vannak a faanyaggal való takarékosság terén kinn az erdőben, de hibák vannak a fűrésztelepeken, a bányák fatelepein, az építőiparban is. Vegye észre a lap ezeket a hibákat és merje megírni, hogy hol nem takarékoskodnak a fával.

Béky Alberta Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság főmérnöke a lap szerepét a szakmai munkamódszerátadás, tapasztalatcsere, tehat továbbképzés terén igen fontosnak tartja. Többet kellene foglalkozni a nevelés kérdésével. Különösen a rend és a fegyelem meglazu- 

lása terén vannak bajok, ami természetesen a takarékosság körüli hibákban is jelentkezik. A laptól ebben a vonatkozásban is segítséget várunk.
Gulyás Gyula(Mezőgazdasági Kiadó) a lap terjesztésével kapcsolatos problémákról tájékoztatta az ankét résztvevőit, majd

Róka Pálaz Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezete, valamint a Faipari Tudományos Egyesület nevében üdvözölte az ankétot és kifejtette, hogy a lapnak több cikkben kellene foglalkozni a műszaki fejlődést célzó kérdésekkel Ide tartoznak elsősorban az anyagmozgatás gépesítésével kapcsolatos megoldások. Helyes, ha a lap továbbra is rendszeresen foglalkozik a szakmai továbbképzés és a faipari szakmunkáskérdés kérdéseivel, mert az a veszély fenyeget bennünket, hogy ha nem találunk helyes megoldást, akkor nem lesz meg az utánpótlás.A vita anyagát
Ákos Lászlólapunk felelős szerkesztője foglalta össze. Leszögezte, hogy a vita alakulása arra mutat, hogy a faipari kérdések még az erdészeti felszólalókat is jobban érdekelték. Az erdészeti szakmai továbbképzés terén a lap már ki tudott alakítani valamilyen formát, viszont faipari továbbképző cikkeket igen gyéren hoztunk. Ennek — mint ahogy a vita anyagából is kiderült — egyik alapvető oka, hogy a faipari szakmai továbbképzés döntő kérdései még megoldatlanok és fel is kell kutatnunk azokat a szakembereket, akik megfelelő színvonalú szakmai cikkek írására vállalkoznak. Részletesen foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy milyen súlyos gondot jelent a szerkesztőségnek a csökkent terjedelem, a havi egyszeri megjelenés. A szerkesztőség nevében megköszönte a bírálatot, hangsúlyozta, hogy amit a vitában pozitívan értékeltek, azt tovább akarjuk vinni ég fejleszteni, amit bíráltak, azt igyekszünk megjavítani.

Dr. Balassa Gyulaminiszterhelyettes felszólalása zárta le lapunk jól sikerült ankétjét. Az összes hozzászólásokból — mondotta — azt szűrhetjük le, hogy lapunk kisebb hiányosságoktól eltekintve népszerű és szeretik. Sajnos, a jelenlegi papírkorlátozás nem enged meg olyan példányszámot, mint szeretnénk. A bírálattal kapcsolatban megáll aoítdtta, hogy az igen értékes építő és jószándékú kritikát megfontoljuk és a felvetett javaslatokat az adott viszonyok között igyekszünk megvalósítani. Kevés a faipari vonatkozású cikk. Várjuk, hogy minél több ilyen vonatkozású cikket kapjon a lap szerkesztősége. Készséggel állunk a feladat elé, de kérjük a támogatást is,
S
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(Csehszlovák látogatMájusban két ízben is jártak hazánkban Csehszlovákiából erdészeti vendégek. Dr. Ing. JDo- 
lezal Bohumil docens, a brnoi VSZL egyetem erdőmérnöki karának pr ó dékán j a hivatalos látogatása során a rontott erdők átalakításának tervezését és a mesterséges felújítás tervezését, valamint az erdőrendezési utasítás alapelveit és az erdőrendezés időszerű kérdéseit tanulmányozta. Látogatást tett a pilisi erdőkben és az Erdőtervnél, megnézte a budapesti zöldövezetet, időzött az Erdészeti Tudományos Intézetben és a soproni főiskolán. Megtekintette a püspökladányi szíkfásí- tást, a Hortobágy fásítását és a Keleti Főcsatorna fásítási munkálatait. Meglátogatta továbbá a sárospataki és a miskolci erdőgazdaságot. Tanulmányútja leteltével dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az Országos Erdészeti Főigazgatóság veze-
E RDÓINK VÉDELMÉÉ RT

Az erdei tüzek elhárításának feladatai
A száraz időszak beköszöntésével 

ismét komolyan kell foglalkoznunk 
az erdei tüzek veszedelmeivel. Az 
idén tavasszal is bekövetkezett súlyos 
tűzkárok megkövetelik a biztonsági 
intézkedések tudatos előkészítését, 
hogy az évenként fellépő erdőgazda
sági tűzkárokat eredményesen csök
kenthessük,

A tűzkár-statisztika azt mutatja, 
hogy az erdőtüzek csökkentése érde
kében az Államvasutak által életbe
léptetett különleges intézkedések he
lyesek voltak. De ennek ellenére még 
mindig túlságosan sok volt az erdő
tűz s ez felhívja a figyelmünket ar
ra, hogy erdőgazdasági vonatkozás
ban is behatóan kell foglalkoznunk a 
kérdéssel. Szakértői megállapítások 
szerint az erdő gyúlékonyságára je
lentős befolyással van a levegő rela
tív páratartalma. Az erdőtüzek álta
lában olyan napokon fordulnak elő, 
amikor a levegő relatív páratartalma 
40 százalék alá csökken. Forró napo
kon is kisebb az erdőtűz veszedelme, 
ha a levegő relatív páratartalma 40 
százalék fölött van, vagy éppen el
éri, esetleg meghaladja a 60 százalé
kot. Ezeknek a meggondolásoknak 
alapján felhívjuk, főleg azoknak az 
erdőgazdaságoknak a figyelmét, ahol 
kedvelt kirándulóhelyek vannak, 
hogy megfelelő műszerrel figyeljék a 
levegő páratartalmát, s ha ez a 40 
százalékos páratartalom alatt van, 
fokozottabban őrködjenek.

k járlak hazánkbantője kihallgatáson fogadta Dole- zal professzort. Dolezal profesz- szor nagy elragadtatással nyilatkozott magyarországi útjának eredményességéről.
A libereci erdőgazdaság dol

gozóinak 43 tagú köldöttsége is hazánkban járt: a résztvevők az ötnapos tanulmányutat ju
talomként kapták a libereci erdőgazdaságban végzett kiemelkedő munkájukért. Az erdőmérnökökből, erdészekből és erdei munkásokból álló küldöttséget Sklenicka Vaclov főmérnök vezette. A küldöttség három megbízottja gazdaságukról készített díszes albumot nyújtott át dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes elvtársnak, s egyúttal átadta a magyar erdészeti dolgozóknak szánt ajándékot is: 
két oktató filmet. A csehszlovák küldöttek az erdészeti munkákon kívül megismerkedtek a főváros és a Balaton szépségeivel is.

Egyébként az erdőgazdaságok dol
gozóinak és alkalmazottainak idén az 
a feladatuk, hogy kijelöljék és kiké
pezzék az alkalmas tűzoltóparancsno
kokat. Az elmúlt év minden nagyobb 
erdőtüzénél az volt a tapasztalat, 
amikor a községekből igénybevett 
segítő erőket kellett bevetni, hogy 
hiányzott a kiképzett parancsnok. Így 
ezek a bevetések elvesztették hatá
sosságukat.

Erdővidékeken fontos a vasútvona
lak melletti éghető növénytakarók le- 
égetésének időbeni előkészítése még 
kora tavasszal, lehetőleg februárban. 
Az ilyen területen az utolsó szikra el
oltásáig tűzfigyelőket kell felállítani. 
A leégetéseket az elmúlt évben erdő
gazdaságaink nem alkalmazták elég
gé és idén is sok helyen el vannak 
maradva. Már most fel kell készülni 
a legközelebbi alkalmas időszakra.

Az elmúlt évben is előfordultak 
gyújtogatások vagy könnyelmű, fe
lelőtlen tűzokozások, az idén is ko
molyan kell fellépnünk a gyújtóga- 
tókkal, valamint a gondatlanul vi
selkedő személyekkel szemben. A kö
vetkező hetekben, hónapokban minél 
többször kell alkalmat keresni arra, 
hogy erdővidékeken a községi gyűlé
seken és egyéb összejöveteleken jó 
tűzvédelmi felvilágosító munkát fejt
sünk ki.

Nagy Mihály 
(OEF)

J:.

iránt.
látogatók,

keresik fel a ma-

Ozara professzor, a finn küldöttség veze
tője húsz év előtti élményeit meséli el dr. 
Balassa Gyula miniszterhelyettes elvtán,- 
nak, az Országos Erdészeti Főigazgatóság 

vezetőiének.

A külföldi szakemberek érdeklődése 
eayre növekszik a magyar erdőgazdálko
dás fejlődése és körülményei iránt. Ezt 
bizonyítják azok a külföldi 
akik mind, gyakrabban

gyár erdőgazdaságokat. Nem régiben há
romtagú finn küldöttség járt hazánkban 
a finn állami erdők igazgatóságának leg
felsőbb vezetője, Ozara professzor veze
tésével. Tanulmány útjuk során felkeres
ték a visegrádi erdészetet is. Érdekességé, 
a látogatásnak, hogy Ozara professzor 
csaknem húsz esztendeje járt már egy
szer Magyarországon és a visegrádi erdő-, 
ben. Éppen ezért az ő kívánságára tör^ 
tént a visegrádi erdészet meglátogatása^ 
Annak idején azonban, mint elmondotta, 
sajnálatos körülmény zavarta meg tanulj 
mányútját: a. csendőrök nem engedték bé 
az erdőbe, mert ott éppen Horthy vadá-y 
szott. Annál nagyobb örömére szolgált, 
az a készséges vendéglátás, amelyben 
most volt része hazánkban.
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A szabad területen elhelyezett anyagokat 
sokszor 4 méter magasra is szabályosan 

máglyázzák

Sokszor 3 méter magasra is fel kell vinni 
a 100—150 kilogrammos pallókat. A telep 

legjobb brigádja a Molnár-brigád 
máglyáz

A fűrészvállalatok gyakran küldenek a 
szabványnak meg nem felelő árut. Ké
pünkön láthatunk néhány „minősített’* 

pallót a Budapesti Fűrészek bükk- 
szállítmányából

A lombos fűrészáruk „raktára”
Látogatás as ÉRDÉRT Pongrác-üti telepénAz ország egyetlen nagykereskedelmi lombosfűrészáru telepét Kőbányán találjuk. Igazi nagy raktár, ahol az ország egész lombosanyag- termelésének mintegy hatodát, és az egész importot mozgatják, tárolják.

Ruza József telepvezető szívesen megmutatja „birodalmát* 4. Az itt járt külföldi üzletemberek nem hiába dicsérték az anyag szakszerű tárolásának módját. Szinte szemet gyönyörködtető glédában sorakoznak a kifogástalan módon felrakott máglyák, részint a nagy csarnok alatt (kényesebb anyagok), részint a szabadban. Bizony jó volna, ha fű
részüzemeink egy kis máglyázási ta
pasztalatcserére eljönnének ide.Rendetlenséget, zsúfoltságot csak a „fogadóhelyen4* találtunk, ahol a beérkezett anyagokat kirakják.— Ennek több oka van — mondja a telepvezető. — Nem is tudnék sorrendet felállítani, de talán mégis 
a fűrészek rosszul ütemezett szál
lítását teszem az első helyre, mert ez sokszor nagy gondot okoz nekünk. Ma is mintegy háromszor annyi vagon érkezett be, mint a napi terv. Ezeket gyorsan ki kell rakni és így alig tudunk máglyázni. Még nehezebb volt márciusban. Januárban és februárban nem volt munkánk, mert a fűrészek alig szállítottak. Márciusban viszont zúdult a sok anyag. Ez persze nehezíti a gondos, minőségi átvételt is. Pedig erre szükség van, mert sajnos még sok panasszal kell élnünk. A fűré
szek a minősítés terén nem mindig 
tartják be a szabványt; például az első negyedben 51 vagont kellett ki
fogásolnunk.— Legalább ilyen mértékben akadályozza az anyag gyors ki- és berakodását, mozgatását és máglyá- zását a gépesítés hiánya. Ez persze bizonyos mértékben összefügg a
A bútoripar hároméves 

fejlesztési tervérőltalálunk rövid beszámolót a F a i p a r ez évi 1—2. számában. F á y Mihály a hazai műfagyártás jelenlegi helyzetéről ad rövid képet. A szakmai tanulmányok közül ki kell emelnünk L ü b k e Roland cikkét a mesterséges szárítás üzemi tapasztalatairól, B a r 1 a i Ervin írását a keretfűrészeken elérhető fűrészkihozatal fokozásával kapcsolatos kutatási eredményekről lombos fűrészáru termelésének esetében. S z i 1 a s s y Károly a faanyagok meggyulladása, égése és az égés késleltetésével kapcsolatos eljárások ismertetésével világítja meg ezt fontos problémát. Külön, hangsúlyozottan rá kell mutatnunk K á 1 i n g e r Józsefnek, a Nyugatmagyarországi fűrészek lenti üzeme főgépészének írására, a fűrész- és lemezipari szakmunkásképzésről. 

szűk telephellyel is, mert a máglyákat — szabvány ellenére — a nagy anyagmennyiség miatt olyan sűrűn kell egymás mellett elhelyezni, ami nem teszi lehetővé a nagyobb gépesítést. Most is mintegy hatezer 
köbméter anyagot tárolunk, holott 
a terület kapacitása négy-négy és 
félezer köbméter. A gépesítésre azért is szükség volna, mert rendkívül megerőltető munka a nehéz palló háton szállítása, rakodása, máglyázása. Csak példaként említem, hogy a négytagú Molnár-bri
gád a múlt év második felében — nem számítva a guruló mozgatást — 44 500 q anyagot mozgatott meg. Előfordul azonban az is, hogy egy- egy nap 400—450 q-t is megmozgatnak.— Valami gépük mégis van — kérdeztük.— Van két villás emelő targon
cánk, azonban valójában csak egy van, mert a másikat állandóan javítani kell. Annak ellenére ugyanis, hogy mindkettő magyar gyártmány, nem lehet pótalkatrészt kapni hozzá. Ezenkívül van egy vagonmozgató traktorunk. Mindez pedig azt hiszem, egy ekkora anyagforgalmi telepen nagyon kevés!Ez a nagy telep tehát a dolgozók fizikai erejére támaszkodik, akiknek nap-nap után nehéz munkát kell végezniük. Ezek után kíváncsian néztük meg a telep szociális 
létesítményeit. Hogyan gondoskodnak ezekről a nehéz munkát végző emberekről? Nos, a kép minden tekintetben kielégítő. Az ebédlő, a 

fürdő tiszta, rendes, a legényszállás 
pedig olyan otthonos, hogy nem sok 
hasonlót láttunk. Most már úgy véljük csak az lenne a vállalat feladata, hogy a dolgozókról való gondoskodást odáig vigye, hogy a gépe
sítés fokozásával a munka nehezét 
is levegye a vállukról.

Hz Erdömérnöki Főiskola 
közleményeilegutóbb megjelent száma (1957. No.2.)  közli Farkas Vilmos tanulmányának befejező részét az állandó és változó költségek elméletének erdőgazdasági alkalmazásáról, Pallay Nándor beszámolóját a magyarországi termőhelyeken nőtt nyárfafajok műszaki tulajdonságairól, Sébor János vizsgálódásait a fotogrammetria köréből, Haracsi Lajos és Igmán- 

dy Zoltán tanulmányát a fekete csertapló magaskőrisen való előfordulásáról, Tompa Károly néhány megfigyelését a hárs beporzásával kapcsolatban, végül Györfi János írását a Diprion (Lophyrus) fajokról és károsításukról Magyarországon.
10
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Kétnapos erdőművelési gépesítési bemutatót rendezett az Országos Erdészeti Főigazgatóság a szolnoki erdőgazdaság területén. A bemutató megtartását a szabványos erdőművelés! gépek helyes felhasználása tette szükségessé.Az erdőgazdálkodás elsődlegesen fontos feladatai az erdőművelés területén jelentkeznek. Az erdősítésre kerülő vágásterületek, a rontott erdők átalakítása vagy újraerdősítése, az új erdők telepítése és az erdőnkí- vüli fásítás évente mintegy 16 ezer hektáron különböző termőhelyi viszonyúk által adott feladat elvégzését jelenti. Ehhez a munkához évente csaknem 500 millió csemetét kell nevelni. Az ápolás rendkívül sokrétű feladatai az erdőművelés igen fontos részét képezik.Az utóbbi esztendőkben a lelkes szakemberek munkai a és eeves soe- ciálisan erdőművelési gépek beszerzése következtében az erdőművelési munkák gépesítése nagy lépéssel haladt előre. A szolnoki erdőgazdaság területén megtartott gépesítési bemutató ennek a rendkívüli fejlődésnek bizonyítéka volt.A bemutató első napján az erzsé- betligeti erdőrésznél a volt vágásterületek megművelésére alkalmas
talajforgató ekéket szemlélték meg munkában a bemutató részvevői. Az erdészeti munkákhoz módosított és átalakított ekék csaknem mind szép munkát végeztek. A PR—50-es bolgár eke, a magyar MÁVAG eke, és a Szovjetunióból importált mélyszántó eke egyaránt megnyerte a szemlélők tetszését. A legnagyobb sikert azonban a deszki gépállomás újítása aratta: a PP—50-es ekére, elöl ellenkező beállítású vágóéit szereltek fel, amely kiválóan elhatárolta a gyökereket a szántott és szántatlan talajtól. Azonkívül az az előnye is megvan, hogyha a vágóéi nem bír meg a tuskó- val, akkor átdobja az ekefejet az akadály felett.A kengyeli csemetekertben Maulwurf-, Zetor- és Motorrobot vonta- tású

kultivátorokat i mutattak be, s bemutatásra került az ebesi háromsoros kultivátor is. Sokoldalú munkát végzett a kengyeli erdősítéseknél a Zetor-vontatású Tímár—Szecska-féle sorközi eke.Rákóczidj falu közelében egy ván- dorcsemetekertet és egy erdősített területet tekintettek meg a látogatók. Itt Maulwurfra szerelt
csemetekiemelők 

és kultivátorok, fogatos-, csemete- és felsuhángkiemelo ekéK, repaki- emelöből átalakított csemetekiemelö- eke és többféle kultivátor dolgozott.A második nap során a jaksori csemetekertben dolgozó
csemete- és suhángkiemelők és 

a különféle gödörfúró gépekszerepeltek.A bemutatón látott gépekből jó néhányat lenyképielveteirol e cikkünk mellett mi is bemutatunk. Nem mutathatjuk be azonban a találmánynak beadott
szolnoki suhángkiemelő újítást, amely a kétnapos bemutatón a legnagyobb sikert aratta, tökéletes munkájával. Ez a gép, a Szecska—Vil- csek—Eliás-féle külpontos suhángkiemelő tíz óra hossza alatt 18 ezer suhángot emel ki Sz—80-as vagy DT—113-as traktor vontatása mellett. A szolnoki erdőgazdaság egy géppel 530 ezer forint megtakarítást ért el. Előállítási ára 7000 forint.A bemutatót követően a résztvevők kiértékelő értekezleten mondták el véleményüket a látott gépekről.Partos Gyula (ÉRTI) a sok gép közül kettőt emelt ki nagy jelentősége miatt, mégpedig a deszki ekét, mely a nyártelepítést segíti elő mély talajműveléssel, és a szolnoki su- hángkiemelőt. Marton Tibor (kaposvári erdőgazdaság) abban látta a gépesítési bemutató jelentőségét, hogy nagy léptekkel vitte előre a gépesítési szemléletet. A rontott erdők átalakításához sok jó gépre van szükség, ilyen jó gépnek tartja a deszki ekét. Míg a szolnoki újító brigád találmánya szerinte

forradalmasította a suháng- 
kiemelést.A kapálógépek közül a nem zsilet- pengés megoldásokat tartja jobbnak. Nagyra értékeli a gödörfúró gépeket, amelyekkel Zetor és Maulwurf meghajtással napi 1000 gödröt lehet kiásni és így 2 forint helyett csak 50 fillérbe kerül a gödörásás. Kollányi Antal (budapesti erdőgazdaság) kiemelte, hogy sokat tanulhattak és láthattak a résztvevők. A deszki szántóeke, a győri. Maulwurfra szerelt gödörfúró, valamint a szolnoki gödörfúró, szerinte igen jó s helyes lenne, ha sorozatgyártásukat máris megkezdenék. B a k k a y László (OEF) hangsúlyozta, hogy a bemutató résztvevői az 1951-ben, Ebesen tartott erdőművelési gépi bemutatón is resztvettek s most tanúi lehetnek

a hét esztendő alatt végbement 
rendkívüli fejlődésnek.

O a legnagyobb reményt a deszki mélyszantoexenez, a Maulwuríra szerelt ekekapához, a szolnoki gorkö- zi szántóekéhez és a szolnoki suhang- kiemelöhöz fűzi. A deszki melysza- tóekével kapcsolatban az a megjegyzése, hogy a mélyszántás még nem oldja meg a problémát egymagában, mert a talajforgatással meg nem végeztük el a talajmüvelést is. Véleménye szerint esetleg valami mélylazí- to tárcsa, az egyenletesen lazított talaj kedvező hatását biztosíthatja. Kurdi István (szolnoki erdőgazdaság) a Maulwurf védelmében emelt szót, ő ezt a gépet a bemutatón elhangzott vélemények ellenére igen használhatónak és jónak tartja, az szükséges azonban hozzá, hogy mindig a kezelője vezesse. Azonkívül a Maulwurfot csak tisztán tartott csemetekertben lehet használni ,de nem elgyomosodott helyen. Helyesli, hogy többféle talajművelő és ápolási gép van, mert az időjárástól és a gyomo- sodás fokától is függ a gépek használhatósága. Tóth Imre (bajai erdőgazdaság) elmondta, hogy a mélyszántó eke munkáját úgy simitózzák el, hogy nyolcmázsás rönköt vontatnak végig a napi szántáson. Kassai Jenő (pécsi erdőgazdaság) helytelennek tartja a sarabolási módszert vízgazdálkodási szempontból, szerinte késes vagy tárcsás megoldással az eredmény jobb lenne. D a n s z k y István (OEF) szerint az erdőművelés gépesítésének legnehezebb szakasza lezárultnak mondható. Sorra vette a esemetekertekben és az erdősítésekben alkalmazható gépeket és a csemetekerti és erdősítési főbb problémákat, majd felhívta a figyelmet arra, hogy az ÉRTI közreműködésével kísérletezzünk
az erdőtisztítási gépek alkotásával is. Csörsz Emil (székesfehérvári erdőgazdaság) javasolta, hogy a gépek útját az újítók, a konstruktőrök kísérjék figyelemmel. Előfordult ugyanis, hogy csekély differencia miatt a szegedi Zetoros cse- metekiemelőt egész idényen keresztül nem tudták használni, mert nem volt gyakorlatuk a kezelésében és beállításában. A szolnoki suhángkieme- lővel majdnem ugyanígy jártak. Aulich Antal (OEF) az újítási mozgalomban rejlő tartalékerőre hívta fel a figyelmet, hiszen a bemutatott gépek túlnyomó része már újítás formájában a legtöbb erdőgazdasághoz elkerült, használatára, bevezetésére mégse került sor. P e c h t o 1 István (veszprémi erdőgazdaság) üzemeltetési technológia kiadását sür-
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forintért. erdőgazdaságnál 2055

legnagyobb

£gy 
F?ödörfúrój

egytengelyes traktor, amelynek három 
a kultivátor és a szállító kocsi.

PP—50-es mélyen szántó eke alkalmassá téve gyökeres vágásterüle
tek művelésére. Szovjet import útján 15 000 forintos áron szereztük 
be s a szükséges átalakítást a kecskeméti erdőgazdaság hajtotta 
végre 1500 forintos költséggel. A művelendő terület legalább 0,5 
hektár terület legyen, amelyről a nagyobb tuskókat és az alj
növényzetet előzőleg eltávolítják. Alkalmazható laza-, közép
kötött és kötött talajon. Az SZ—80-as lánctalpas traktor vontatja.

Az elért megtakarítás 700 forint hektáronként

A motorrobot. Ez 
munkagépe van: í 
Csehszlovákiából importálható, valamennyi erdőgazdasági munka
géppel együtt 39 700 
ben és erdősítéseinkben most kezdik bevezetni, 
csemeteülietéshez 1^ 
a legnagyobb

A jobboldali képen a Tímár—Szecska
féle sorközi ekét láthatjuk, Nagy előnye, 
hogy egyaránt alkalmazható laza, közép
kötött és kötött talajon, egymással pár
huzamos, egyenes csemetesorok esetében 
és 100—120 cm sortávolságnál. A csemete 
magassága 50 cm lehet. A hektáronkénti 
megtakarítás ezzel az ekével 53,60 forint, 
mivel a sorközi szántás fogattal 100,60 fo
rintba és ez a gépi szántás 47 forintba 
kerül hektáronként. A használható vonó
erő: kerekestraktor. Beszerezhető a szol
noki erdőgazdaságnál, előállítási költsége: 

4500,— forint

Szegedi-féle, 
órás munkait 
csemete kiéi 
nyez. Alkalm 
minél hosszt 
szerezhető a 

rép

Az elhangzott felszólalásokat P a - 1 ó c z József (OEF) foglalta össze, ugyancsak ő válaszolt a felmerült kérdésekre.A kétnapos gépesítési bemutatót dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az OEF vezetője, aki a kétnapos gyakorlati bemutatón ugyancsak résztvett, zárta be „Szeretném hangsúlyozni“ — mondotta —, „hogy egy időben nemcsak az erdőművelés fejlesztése volt a probléma, hanem általános /törekvésünk volt az újszerű, a modern meghonosítása az erdőgazdálkodásban. Legyen ennek az értekezletnek eredménye az is, hogy hazamenve minden gazdaságban meghonosítják
a gépesítési szellemet,

Szilárdi-féle csemeteültető gödörfúró. A 124 mm átmérőjű 
fúrótárcsák meghajtására az MRP motorfűrész motorját 
használta fel az újító. Tíz óra alatt 3000 gödröt tud meg
ásni. Alkalmazható kövektől és vastag gyökerektől men
tes, középkötött és kötött talajon. Az önköltség alakulását 
egyelőre még nem értékelték ki. Beszerezhető a gödöllői 

forintért motor nélkül.

a gépek önköltségérőlnem esett elég szó, s kiemelte, hogy a csemetekerti erőgépek közül a Maulwurf és a Zetor vált be a legjobban.Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes (OEF) hangsúlyozta, hogy nemcsak sok jó és hasznos gépet láthattak a résztvevők, hanem találkozhattak a kiváló gépek alkotóival is. Mert az újítók, feltalálók, gépesítők szinte kiegészítik a főigazgatóság gépesítési osztályának munkáját. Több megbecsülést kell biztosítani a gépeket alkotó elvtársaknak és az eredmény nem fog elmaradni.

Zetor traktorra szerelt csemetekiemelő. Tíz 
ÍLő alatt 400 000 csemetét emel ki. Százezer 
nelésénél 2270 forint megtakarítást eredmé- 
azható laza, középkötött és kötött talajon 
bb és egyenesebb csemetesorok esetén. Be- 
debreceni erdőgazdaságnál 600 forintos áron, 

pkiemelő karok nélkül. Súlya 80 kg.

A GF—100 jelű gödörfúró Zetor traktorhoz. Alkalmazható 
laza, középkötött és kötött talajon, sík vagy enyhébb lej
tésű terepen. Minimális és maximális fúróátmérője: 200— 
900 mm-ig. A legnagyobb gödörmélység 1100 mm. Tíz óra 
alatt 700 gödröt ás ki és egy gödör kiásása 50 fillérbe ke
rül, a korábbi 2 forinttal szemben. Beszerezhető a Győr- 

megyei Gépjavító Vállalatnál 10 000

SZ—80-as traktorra szerelt, függesztett külpon
tos suhángkiemelő eke. Alkalmazható laza, kö
zépkötött és kötött talajon, a legkisebb sortá
volság 60 cm. Beszerezhető a szegedi erdőgazda

ságnál 6000 forintos áron

ami a gépek jobb gondozásában és megbecsülésében is meg kell nyilvánuljon. Karoljuk fel az újítókat akik lelkesen alkotni akarnak és akadályozzuk meg hogy a bürokrácia gátat vessen az eredményesebb és korszerűbb munkának.“ Felhívta a figyelmet Balassa elvtárs arra is, hogy a központi népgazdasági kérdés jelenleg az önköltség csökkentése, a gépesítés pedig az a terület, ahol he-< lyes géphasználat esetén megtakarítás mutatkozik. Végezetül megdicsérte a szolnoki erdőgazdaság dolgozóit, akik példás szervezéssel segítették sikerhez a kétnapos bemutatót. „Mert ahol jól tudnak szervezni, ott a munkafegyelem is jó, ez pedig döntő tényezője a szocialista fejlődésnek.“
forintba kerül. Használatát csemetekertjeink- 

A gödörfúrót 
átmérője 250 mm, míg 
kultivátor 
mm.

.éhet használni, a fúró 
gödö’rmélység 350 mm. A 

■ munkamélysége 120
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Készül az erdőgazdaság távlati 
fejlesztési terveMagyarországon is nagy körültekintéssel folyik a távlati népgazdasági tervek összeállítása. Ennek során valamennyi 

népgazdasági ág kidolgozza az 
1961. évvel kezdődő 15 évre a 
termelésfejlesztési irányelveit 
és ezeknek megfelelően az első 
5 évre részletes tervet állít ösz- 
sze. Ez a távlati tervezés az egyes ágak adottságainak és lehetőségeinek szorosabb összehangolásával biztosítja, hogy minden elgondolás a népgazdaság egészének fejlődését szolgálja, a terveknek a Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsában 
a többi baráti államéval való 
összehangolása révén pedig lehetővé válik azonos szintű életszínvonalemelkedést biztosítani a szocialista tábor népeinek.A távlati tervkészítés feladata nem érte felkészületlenül az erdőgazdaságot, hiszen már 1954 óta távlati fejlesztési terv alapján dolgozik és az Országos Erdészeti Főigazgatóság időben gondolt az 1960-ban lejáró terv megújítására, illetve új irányelvek kidolgozására. Az 1040/ 
1954-es minisztertanácsi határo
zat alapján készült fejlesztési 
terveket az erdőgazdaságok 
nagyrészt teljesítették, illetve 
teljesítik 1960-ig.A határozatban kitűzött cél továbbra is változatlan. A végrehajtott intézkedések nyomán azonban megváltoztak az erdőgazdaságok adottságai. Megszilárdult az erdőgazdaság szervezete, előreláthatóan hosszabb
Az erdészeti gazdaságtan nagyfontosságú kérdéseivel foglalkozik az Erdészeti Kutatások legutóbb megjelent számában (1957. 3—4.szám) Vasziljev, P. V. professzor. Javasolja az erdészeti gazdaságtannal és az erdőrendezés kérdéseivel foglalkozó szakembereknek az értekezletét, hogy a szocialista államok er- dészr-közgazdász kutatói egyesült erővel tisztázzák az aktuális problémákat. Ugyanebben a számban találjuk 

Sopp László a hazai nyárnak fatö- megmeghatározási kérdéseiről szóló tanulmányát, Gál Jánosnak az öntözött területek fásítási problémáiról szóló írását, Partos Gyula tanulmányát a nyárfélék csemetenevelésének vegetatív módszereiről. 

időre kialakultak a hazai adottságainak megfelelő termelési elvek és ezek a kiadott szakmai utasításokon keresztül országosan ismertekké váltak. Általánosan megindult a szakszerű gazdálkodással elérhető fatermelés nyerésére irányuló munka, megtörtént a munka gépesítése alapjainak lerakása — a gépi munka megszerettetése és a legfontosabb gépesítési elvek kialakítása, számos intézkedés 
történt az erdei munka körül
ményeinek megjavítására. A Szovjetunióval és a népi demokratikus államokkal szakmai téren is kialakított szorosabb együttműködés, a tőkés országokban elért eredmények és saját kutatási eredményeink ismereteinket időközben kibővítették. Ez tette szükségessé és egyben lehetővé, hogy most felmérve a népgazdaságunk erőit és figyelemJbevéve a velünk kapcsolatban álló egyéb termelési ágak fejlesztési irányát, az erdőgazdasági termelés fejlesztésének irányelveit a 15 éves időszakra újra megszabjuk.

A főigazgatóság még a tél fo
lyamán munkabizottságokat hí
vott létre az egyes szakágazatokra vonatkozó helyzetfeltárás és a fejlesztési irányelvekre vonatkozó javaslatoknak a kidol-

-------------- ---------------------------

Gépkisérleti telepet 
a gépesítés fejlesztése érdekében

jövőben azonban a fiakiterme- gépesítése a következő három el kell érje:Meg kell könnyítse az erdeiGyorsabbá és olcsóbbá kell

Gyakorlati tapasztalatom, hogy a fakitermelésben használt gépeink nem mindig a legmegfelelőbbek, az egységre eső termelési költségben alig mutatkozik eltérés a gépi termelés javára, sőt sokszor jobb minőségű a kézi eszközökkel termelt anyag.A lés célt1. munkások munkáját;2. U tegye a fakitermelést;3. Meg kell javítani a munka és a termékek minőségét.Ezt a célt elsősorban akkor érjük el, ha a hazai viszonyoknak legjobban megfelelő géptípusokat használjuk és a gépek kezelését hozzáértő szakmunkásokra bízzuk. Az most már a kérdés, hogy mely gépek felelnek meg legjobban a hazai köve- 

gozására. A bizottságok hatalmas munkát fejtettek ki és az egyenként is kötetnyi anyag alapján az erdőrendezési főosz
tály elkészítette az irányelvekre 
vonatkozó javaslat első tárgya
lási anyagát. Május közepén ezt az anyagot a Magyar Tudomá
nyos Akadémia erdészeti bizott
ság és az Erdőgazdasági Tanács 
együtes ülésen tárgyalta meg és tett megfelelő javaslatokat a tervjavaslat végleges összeállításához.Az együttes ülésen az erdőgazdasági gyakorlat és tudomány legkiválóbb képviselői őszinte lelkesedéssel ismerték el az eddig elért eredményeket, amelyeknek alapján ma már az előzőnél biztosabb alapokon nyugvó, mélyebb részletekre kiterjedő tervjavaslat alkotható meg. A főigazgatóság az ülésen elhangzottak alapján még május folyamán összeállította a vég
leges tervezési irányelv javas
latát és megindulhat a javaslatban foglaltaknak a többi érdekelt főhatóságokéval való összehangolása. Jóleső megelégedéssel vehetjük tudomásul az Országos Tervhivatal megállapítását, mely szerint a távlati terv
készítésben az erdőgazdaság jár 
az élen. Biztosítékot jelent ez számunkra, hogy az egyeztetések során az erdőgazdálkodás érdekeit kellően meg fogjuk tudni védeni. J. R.

telményeknek. Ezt ki kellene előzőleg kísérletezni. Helyes lenne külön
böző típusú gépekkel berendezett 
kísérleti telep felállítása, amelynek célja a legkiválóbb teljesítményű gépek kiválogatása. Egy ilyen telep helyéül legjobban megfelelne Sop
ron, mivel egyrészt az erdészeti szakoktatás központja, másrészt a tanulmányi erdőgazdaság székhelye. Az ÉRTI soproni kirendeltségének bevonásával létesítendő gépkísérleti csoport munkájához nagy segítséget tudna adni az Erdőmérnöki Főiskola és az Erdészeti Technikum vezetősége és hallgatósága. A főiskola és a technikum hallgatósága így közvetlenül megismerhetné azokat a gépeket, amelyekkel könnyebben, jobban, gyorsabban és olcsóbban lehet elvégezni a fakitermelés nehéz munkáját.

Dobson István erdésztechnikus. Kaszópuszta
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Őzgida, szarvas, 
dámborjú, muflonbárányRendszerint pár napos korban kerül fogságba a felnevelésre befogott különböző fajú fiatal vad. Előfordul azonban, hogy különböző tényezők miatt (árvíz, baleset, szigorú tél stb.) fejlettebb korban kell gondoskodnunk a fiatal vad tartásáról és felneveléséről.Maradjunk azonban a pár napos korban befogott vad felnevelésénél. Mindenekelőtt azt kell tisztázni, ki- szopta-e az őzgida stb. a fecstejet. A fecstej köztudomású hashajtó tej, mely a bélszurkot van hivatva eltávolítani. Amennyiben feltételezhető, hogy a bélszurok még nem távozott el (erre következtetni lehet az egészen friss köldökzsinórról, az újszülött nedves voltáról), ajánlatos őzgidánál, muflonbáránynál kávéskanálnyi, szarvas és dámborjúnál evőkanálnyi ricinusolajat nyeletni friss, tőgy meleg tejjel.A felnevelés fontosabb szempontjait vegyük sorra:
. 1. Csak friss, tőgymeleg tej szopta
tása.

2. A tej lehetőleg olyan anyaállat
tól származzék, amelynek ellése a 
felnevelni szándékolt vad világrajöt- 
tével megegyezik.

3. Egy hetes korig napi ötszöri, hat
hetes korig napi háromszori, aztán az 
elválasztásig — mintegy négy-öthó- 
napos korig — reggel és este egy-egy 
szoptatás.

4. Megfelelő, száraz, tiszta, huzat
mentes elhelyezés.Térjünk most át a tej mennyiségére és összetételére. Kiindulási pontunk eléggé bizonytalan, mert tud
tommal egyik vadféleségünk tejét 
sem analizálták még. Feltételezhető, hogy az őz, dám, szarvas és muflon teje ásványi anyagokban, fehérjében, zsírban és nagyon valószínű, hogy vitaminokban is gazdagabb, mint a tehéntej. Ebből az következik, hogy a felnevelendő vadnak többet kellene felvennie, miint saját anyja tejéből. Éppen itt van a baj egyik forrása. Hiányérzet lép fel a hígabb tej miatt és ezért többet vesz mennyiségileg, mint amennyit gyomra befogadni és feldolgozni képes. Pangás, erjedés indul meg a gyomorban, mely átterjed a bélre, hasmenés, gyomor-bél- hurut lép fel, végül is a hurutos gyomor és bél nem tudja az amúgy is gyengébb táplálékot értékesíteni és az állat elhull. A betegség fellépésére és lefolyására jellemző elsősorban az erős hasmenés, az ürülék nyálkás, habos, a szőrözet borzolt, az orrtükör száraz, meleg volta s természetesen, hogy a kondíció mindinkább romlik.Mindezeket szem előtt tartva térjünk át a vadfajonkénti mesterséges felnevelés részleteire.

őzgida párnapos korában 1—1,2 deciliter tejet kíván meg egyszeri szoptatásra. A gyógyszertárakban beszerezhető cucli és a közismert, csecsemő szoptatásra használatos, be- osztásog üveg legalkalmasabb erre a célra. Első napokban vegyítsük a

mesterséges felnevelésefrissen fejt tejet egyharmad részben gyengére főzött orosz teával.Hasmenés esetén forraljuk a kevés teafűvel főzött teát néhány percig, hogy a benne levő csersav jobban kioldódjék; a csersav (tanin) ugyanis nagyon jó hasfogó hatású, a teában lévő minimális koffein pedig a legyengült szívre hat serkentően.Felvetődik a kérdés, ha a tehéntej úgyis hígabb, mint az őzé, mire való a felhígítás. Előbb az egy szoptatásra adandó mennyiséget 1—1,2 dl keverékben állapítottuk meg. Naponta ötször, ez összesen 5—6 dl-t tesz ki; ezzel mennyiségileg nem fogja gyomrát túlterhelni. A hígabb tej ásványi- és fehérjeanyagának pótlá-

Az erdő legfiatalabb őzikéjesára harmadik, negyedik naptól fogva Caphosein (kafozein) hozzáadásával kell gondoskodni. Ez ismert gyermektápszer, minden gyógyszertárban beszerezhető, összetétele: mint a neve is mutatja, kalcium (mész) és foszfor. Ezenkívül tejfehérjét is bőven tartalmaz. Egyszóval tartalmazza a növekedő szervezet számára szükséges alapanyagokat. Tapasztalatom szerint rendszeres etetésével kiküszöbölhető a gyomor- és bélhurut is, a legkülönbözőbb vadfajoknál egyaránt. A Caphosein elkészítése és felhasználása az alábbiak szerint történik: egy csapott kávéskanálnyit pohárban, csészében egész kevés vízzel simára keverni, egy dl vízzel felhígítani, utána felforralni. Ezt hozzá kell adni a tea-tej keverékhez és tőgymelegen szoptatni. A keverék kívánt hőmérsékletét szoptatás előtt kezünk fejére csöpögtetve állapítjuk meg.Második hetes korban, amennyiben az őzgidák zárt helyen vannak, ajánlatos kevés akác, fűz vagy galagonya lombot adni; 3—4 hetes korban pedig felerősített kis vályúban (bele ne piszkoljanak) kevés zabdarát.A tej mennyiségét 3—5 hetes korban napi egy literre emelhetjük fel. Alapelv legyen, hogy inkább valamivel kevesebbet, mint egy szikrával is többet a kelleténél. Attól még 

egy kis állat sem pusztult el, hogy az általa kívántnál 1—2 dl-rel kevesebbet kapott naponta, de a túl- etetés (szoptatás) miatt igen gyakori az elhullás.Legtöbb befogott vadunk éves vagy kétéves koráig is szopna; természetesen erre nincs szükség. A tejtáplálék azonban 4 hónapos korig feltétlenül ajánlatos. A Caphosein adagolása a rendszeres abraktakarmány (zabdara) fogyasztásakor mellőzhető.Az abraktakarmánnyal egyidőben tiszta ivóvízről is gondoskodni kell.Az elválasztást fokozatosan kell keresztül vinni, amint rendszeresein fogyasztja a szálas- és abraktakarmányt a növendék állat, úgy a szokott tej mennyiségnek pár napig csak a felét adjuk, naponta két ízben, majd pár nap múlva naponta egyszer, majd 4—5 nap múlva teljesen befejezzük a szoptatást, ugyanakkor azonban megfelelő mennyiségű és minőségű szálas- és abraktakarmányról gondoskodunk. Ha a neveltek szabadon járhatnak, vagy olyan nagy kifutóban vannak elhelyezve, ahol a természetes táplálék rendelkezésükre áll, akkor csak a zabdarát kell adnunk, amihez ajánlatos csipetnyi kis sót keverni.Utoljára hagytam a legegyszerűbb felnevelési módot, mely őzgidánál és 
muflonbáránynál, sőt vadmalac fel
nevelésénél is célravezető, ez pedig a felnevelendő vaddal nagyjából egyidős tejű fejős kecske. Egy jótejelő kecske 2—3 őzgidát vagy 2 muflonbárányt, esetleg vadmalacot tud természetes úton szoptatni és felnevelni. Hogy nem saját jószántából, azt mondani sem kell. Szoptatás alatt ajánlatos a kecskét fejénél fogva szorosan tartani, mert öklelésével komoly kárt tehet neveltjeiben. Ebben az esetben tea, Caphosein adagolás fölösleges. A közvetlen kiszopott kecsketej a legbiztosabb felnevelési mód. Itt csak arra kell vigyázni, hogy a fogadott „gyerekek“ mohóságukban túl sokat ne szopjanak. Hasmenés esetében egy napi szoptatást ki kell hagyni és a következő napi szoptatás előtt kifejni, vagy másik egészséges egyeddel kiszoptatni annyira, hogy csak szűkösen legyen elegendő a megbetegedett egyednek.Az őzgida meserséges felneveléséről elmondottak természetesen általánosságban vonatkoznak a szarvas-, dámborjú és muflonbárány felnevelésére is. Mivel azonban a különböző fajoknak különböző a testnagyságuk és bizonyos tulajdonságbeli eltéréseik is vannak, röviden lássuk a fajonkénti nevelést.

Muflonbárány a hasonló korú őzgida adagjának másfélszeresét kívánja meg, tehát egy szoptatásra pár napos báránynak 2—2,5 dl szükséges. Elegendő kezdetben naponta 3—4- szer, később 2—3-szor szoptatni. Nem annyira kényes, mint az őzgida. Hasmenésre túlzabálás miatt azonban hajlamos. Nevelő anyának ideális a megfelelő tejű házi juh.A dámborjú szintén kevésbé érzékeny. Az őzgida adagjának 2,5—3,5- 
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szeresét kapja, ugyanazzal az időbeosztással. Ez tehát egyszeri szoptatásra 2,5—4 dl tejkeverék.A szarvasborjú a legerőteljesebb fizikumú a felsoroltak közül Legkevésbé érzékeny a tej összetételére és az egyéb takarmány minőségére is; de talán a legerőszakosabb a szoptatott tej mennyiségének megkövetelésében. Mivel testnagysága az összes előbb tárgyalt fiatal vadnál nagyobb, természetesen őt illeti a legnagyobb adag is. Egyszeri szoptatásra a pár napos szarvasborjú 5— 6-szorosát szopja ki az őzgida adag
Fontosabb húsos termésű fák és cserjék 

magkihozatali százalékaEgyes fa- és cserjefajok magját vékony ab b-vastagabb húsos burok veszi körül, ami a beéréskor is rajtuk marad és a mag ezzel együtt kerül begyűjtésre. Gazdasági szempontból magnak nevezek minden hústól megtisztított termést, illetve magot. A begyűjtendő mennyiség megállapításához, a vetőnormák kiszámításához azonban szükséges ismerni azt, hogy a gyümölcsnek hány százaléka mag, mennyi a húsos termés magkihozatala. Mivel a hazai irodalom erre vonatkozóan nem kö
Fontosabb húsos termésű fák és cserjék magkihozatali százaléka

s >3NJg o GQ
Latin név Magyar név

Vizsg. száma
1

Magkih
ozatali

 %
1 kg tiszta mag nyerés

éhez szüks
. 

gyümö
lcs kg

1. Juniperus communis Közönséges boróka 8 28,9 3,452. Berberis vulgaris Sóskaborbolya 3 33,0 3,033. Celtis australis Déli ostorfa 17 44,3 2,264. Celtis occidentalis Nyugati ostorfa 31 36,0 2,785. Cornus mas Húsos som 1 33,0 3,036. Cornus sanguinea V örösgyűrűsom 13 34,8 2,877. Crataegus monogyna Egybibés galagonya 24 38,5 2,608. Crataegus Oxyacantha Cseregalagonya 7 23,2 3,679. Elaeagnus angustifolia Keskeny le v. ezüstfa 33 46,4 2,1610. Euonymus europaeus Csíkos kecskerágó 15 45,4 2,2011. Euonymus verrucosus Bibircses kecskerágó 1 47,0 2,1312. Ligustrum vulgare Közönséges fagyai 30 33,2 3,0113. Prunus avium V adcsereszny e 3 13,7 7,J014. Prunus Mahaleb Sajmeggy 7 58,1 1,7215. Prunus Padus Zselnicemeggy 1 41,0 2,4416. Prunus spinosa Kökény 21 31,2 3,2117. Rhamnus catharticus Varjutövisbenge 4 13,4 7,4818. Rosa canina Vadrózsa 4 36,4 2,7519. Sambucus nigra Feketebodza 11 6,9 14,2820. Viburnum Lantana Ostorménbangita 5 34,7 2,8821. Viburnum Opulus Kányabangita 14 10,0 10,00zöl összefoglaló adatokat, az ÉRTI Magvizsgáló Kísérleti Állomásán 8 éven át végzett kihozatali vizsgálatok eredményeit feldolgoztuk és a mellékelt táblázaton közrebocsátjuk.A táblázat a név feltüntetése mellett tartalmazza az egyes fajokra vonatkozó vizsgálatok számát, a kihozatali %-ot és az 1 kg tiszta mag 

jának, ez 5—7 dl, ami napi 2,5—3,5 liter tej keveréknek felel meg. A Caphosein adagolása: őzgida egy, muflonbárány kettő, dámborjú három és szarvasborjúnál négy csapott kávéskanál egy szoptatásra. Zabdara-etetés valamennyinél szükséges úgyszintén sónyalatás vagy a napi abrakhoz kevert egy csipetnyi só.Téli etetésre ajánlatos május második felében gyűjtött különféle lombtakarmányt tárolni. Őznek feltétlenül szükséges télire lucerna vagy elsőosztályú lóhere-széna.
Szigethy Kálmán

nyeréséhez szükséges gyümölcs súlyát. A vizsgálatok számát azért közöljük, hogy a kiszámított értékek megbízhatósága felől tájékoztatást adjunk. Nyilvánvaló, hogy kevesebb vizsgálat eredménye kevésbé pontos és megbízható.A fafaj lista sajnos nem teljes, mert van olyan faj is, amelyikből 8 év alatt egyetlen vizsgálatot sem végeztünk. E fogyatékosság ellenére a táblázatot mégis közreadjuk, mert már több erdőgazdaság érdeklődött az adatok iránt.

A következő évek vizsgálatai a mostani értékeket majd természetesen megváltoztatják, de nagyobb eltérésre csak olyan fajok esetében kell számítani, amelyekből eddig kevés vizsgálatunk volt.
Marjay Zoltán az ÉRTI Magvizsgáló Kísérleti Állomás vezetője.

Sopronhorpács határában 
néhány év előtt országszerte figye
lemre méltó erdővédelmi kísérletek 
folytak a cserebogárkárosítások meg
akadályozására. Be is számoltunk la
punk hasábjain az akkor elért kitű
nő eredményekről. Úgy látszik azon
ban, hogy ezeket a ,,hagyományokat“ 
nem őrzik eléggé, mert úgy értesü
lünk, hogy egy Sopronhorpács kör
nyéki erdőrészben már evek óta ké
sik a megfelelő védelmi eljárás le
folytatása. Többszáz hektáros, mint
egy nyolc-tíz éves telepítésről van 
szó, ahol a fő fajaj az erdeifenyő. 
Már három esztendeje fellépett az 
Evetria buolana és alig van olyan rész
lete a telepítésnek, ahol ne lenne 
nyoma az Evetria „munkájának“. Le
konyuló és átfúrt friss rügyek jel
zik idén is a szomorú pusztítást. Vé
dekezés alig történik. Tavaly például 
összeszedték a fertőzött rügyeket, de 
ez kevés. Állítólag az egész telepítés 
végső pusztulásra van ítélve, viszont 
akkor, ha ez így van — miért nem 
távolítják el a fertőzött fiatal fákat 
és miért nem újítják fel a területet 
más fafajjal. Talán az ÉRTI soproni 
kirendeltsége is észreveszi ezt a bajt 
és segítségére siet a pusztulásnak in
dult erdőrész megmentése érdekében, 
hiszen nemcsak a faanyag, hanem a 
befektetett összeg is veszedelemben 
forog. Állítólag nemcsak az a hiba, 
hogy az erdeifenyőt ide elegyetlenül 
telepítették, hanem a termőhelyet 
sem választották ki megfelelően. Ér
demes volna megvizsgálni, hogyha ez 
így van, miért erdősítettek itt erdei
fenyővel? Talán csak nem azért, mert 
az gyorsabban mutatott fel kezdeti 
eredményt, mint a lombcsemete?

Nyáron gondoljunk 
a téli fakitermelésreA dunántúli erdőgazdaságokban évről évre gond a téli fakitermelés munkaerőhiány miatt. A padragi erdészetben például 1958—59- ben háromszor annyi fát kell kitermelni, mint az elmúlt gazdasági évben, ezt a munkát azonban különösebb segítség nélkül nem tudjuk elvégezni. Ha kapunk három motorfűrészt, még akkor is fennmarad 4—5000 köbméter fa kézi munkával történő kitermelése. Szerintem a téli fakitermelést meg lehetne oldani úgy, hogy az erdőgazdaságok — a mi esetünkben a veszprémi erdőgazdaság — megállapodnának az építő vállalatokkal, hogy a fagy szünet idején az epítőmunkások hozzánk jönnének fakitermelésre. Ilyen segítségre különben van már példa, hiszen az erdőgazdaságok, az állami gazdaságok, a termelőszövetkezetek gyakran segítik egymást, fogattal, munkaerővel. Az építőiparban foglalkoztatottak is jól járnának, ha az erdőgazdaságba jönnének a téli szabad időben dolgoz ni. Mindehhez a^ szükséges, hogy a Főigazgatóság az Építésügyi Minisztériummal legfelső fokon tárgyalja meg ezeket a kérdéseket.

Bálint Gyula erdész
/e
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Az erdőbirtokossá^ társulatok helyzetének 
rendezése*

II. rész

Az 1951. évi rendezés hibáiIlyen előzmények után került sor arra, hogy a szocialista erdőgazdálkodás fejlesztése érdekében 1951. és 1952. években a 18 076/1951. F. M., — illetve az E—611—32/1952. ÁGEM számú együttes miniszteri utasítás az erdőbirtokossági társulatok 90 százalékánál az az államerdészeti kezelés ellátását az állami erdőgazdaságokra bízta, csak az elszórtan fekvő kisebb társulati erdők maradtak továbbra is az erdőfelügyelőségek jogutódát képező megyei mezőgazdasági osztályok kezelésében. Ennek az intézkedésnek célja a tulajdonjog és a társulás módjának érintetlenül hagyásával az erdőgazdálkodás egységes irányításával a nagyüzemű erdőgazdálkodásnak a társulati erdőkre való kitérj esztése volt. A rendelkezés nyomán ezekben az erdőkben is az állam érdekelnék és célkitűzéseinek leginkább megfelelő fanemekből álló erdők nevelésével a szakszerű erdőgazdálkodás elveinek megvalósítására legalkalmasabb nagyüzemi egységeket összefoglaló erdőgazdálkodás előnyeit akartuk biztosítani. Ennek érdekében ezeket a kisebb-nagyobb erdőtesteket is az erdőgazdaságok által kezelt, állami tulajdonban lévő erdőkhöz csatoltuk, s az erdőgazdasági üzemtervekben ezeknek az erdőknek a használatát is a közös nagy erdőgazdasági egység keretében szabályoztuk. Ezáltal az erdők kihasználását, felújítását, ápolását és nevelését a legcélszerűbb csoportosítással, a legmodernebb eszközökkel és a legszakszerűbben lehetett elvégezni, a termékeket a közszükséglet igényeinek megfelelően lehetett feldolgozni, értékesíteni és a fogyasztók között szétosztani, a szállító eszközök, utak, vasutak és gépek kihasználása legelőnyösebben volt megtervezhető, az erdei munkások bérezése, az erdei termékek értékének meghatározása egységesen, egymással összehangolva volt irányítható.Ez a lépés azonban túlságosan nagynak bizonyult. Nem vettük eléggé figyelembe, hogy minden éremnek két oldala van. Jórészt erdei munkával foglalkozó, mintegy 230 000 társulati tag az előbb vázolt intézkedésből azt érezte csupán, hogy az erdőgazdaság elvette tőle az erdejét, korlátozza őt abban, hogy saját erdejébe kimenjen, elviszi az erdejéből kitermelhető fát és egyéb terméket, az ő részére a saját fájából csak alárendelt minőségű és elégtelen mennyiségű tűzifát ad el drága pénzért, sőt azt sem adja önként, csak utánajárással, különböző feltételek alapján. Az erdő tiszta jövedelmét nem számítják ki birtokonként, csak a kitermelt fa után adnak köbméterenként 2,70 Ft-ot tiszta jövedelem fejében. Az erdőben a társulatok szerint az erdőgazdaságok nem teljesítették az előírt mértékben az üresen álló területek újraerdősítését; az erdőt nem tudták megőrizni eléggé a lopástól és károsításoktól. A tagok házaikat, gazdasági épületeiket és szerszámaikat nem voltak képesek megjavítani, mert megfelelő méretű iparifa juttatásban nem részesültek stb.A társulati tagok több helyütt elveszítették bizalmukat az erdőgazdaságok iránt, mert azok véleményük szerint néha még a társulatok jogát szabályozó kezelési szerződést sem tartották be, és ezt az eltelt5—6 év alatt évente százával panaszolták írásban és szóban, melyben jogosnak vélt sérelmeik orvoslásaként erdeink üzemi kezelésének megszüntetését kérték.Az üzemi kezelés hatása alatt a társulatoknak a földreform végrehajtása során már úgyis meglazult belső élete sokhelyen felbomlott. Sokan úgy tekintették, hogy erdeiket tulajdonjogilag is elveszítették. Ezért vezetőséget nem választottak, közgyűlést nem tartottak, a névjegyzéket nem vezették. Ezt a bizony
* Az I. rész megjelent lapunk 5. számában.

talanságot még jobban kihasználták egyesek a tagok közé való befurakodásra, a társulat részére kiutalt faanyagnak illetéktelenek közötti szétosztására.Ezek a panaszok azt mutatják, hogy az 1951. évi lépés végrehajtása helytelennek bizonyult.
Az államerdészeti kezelés 
új szabályozása 1957-benEzt látva, a Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány szükségét érezte az erdőbirtokossági társulatok működése felülvizsgálásának, a tagok elégedetlenségének a törvényszerű állapot helyreállításával való lecsillapításának, és az államerdészeti kezelés újbóli szabályozásának. Erre vonatkozik a 39/1957. sz. kormányrendelet. Ennek végrehajtását a kormányzat az OEFnre bízta s az a 38/1957. szám alatt kiadott részletes utasításban fektette le az újabb rendezés végrehajtásának módozatait.Ennek a rendeletnek végrehajtásakor az erdőbirtokossági társulatok erdeiben folyó erdőgazdálkodás irányításánál továbbra is elsősorban az állami érdekeket,— a szakszerű erdőgazdálkodást és a közellátást kell szem előtt tartani. Az államerdészeti kezelés ellátása továbbra is az állami erdőgazdaságok feladata, sőt ez a hatáskör kiterjed azokra a társulati erdőkre is, amelyek eddig tanácsi kezelésben voltak.A helyi lakosság — közelebbről a társulati tagok— faellátása saját szükségletük mértékéig az állam feladta. Nem áll tehát ellentétben az állam — közelebbről a közellátás — érdekeivel, ha ezután nagyobb figyelmet szentelünk a társulati tagoknak saját erdejéből származó fával való ellátására. Ezért az utasításban meg van határozva az a mérték, ameddig a társulati tagok faellátását saját erdeik teljesítőképességének határain belül biztosítani kell. Éppen ezért az erdőgazdálkodás irányításánál el kellett tekinteni attól, hogy a társulati erdőket az állami erdőkkel közös üzemi egységeknek tekintsük. Azok üzemeltetését az erdőrendezőségek által erre a célra készítendő külön üzemtervek alapján — minden társulatot, erdőt külön üzemi egységnek tekintve — úgy kell irányítani, hogy lehetőleg minden társulat évente hozzájuthasson valamelyes fához.

Kétféle kezelési módA társulatoknak megvan a lehetőségük az erdőtörvényben előírt kétféle államerdészeti kezelési mód között válasszanak. A kétféle kezelési mód lényegében azonosan szabályozza az erdőgazdálkodás irányítását, ellenőrzését, valamint a kitermelt erdei termékeknek a társulatok és az erdőgazdaságok közötti szétosztását. A kitermelt fatömeg mindkét esetben a társulat tulajdona, amiből a kiemelt ötféle iparifa választékot az erdőgazdaság mindkét esetben felvásárolja. Az erdei melléktermékek is mindkét esetben a társulat tulajdonai, s ebből az eladásra kerülő termékeket mindkét esetben fel kell ajánlani az erdőgazdaság részére. A különbség csak az, hogy az egyszerű kezelési mód mellett az erdőgazdaság által kijelölt erdei munkákat a társulat saját költségén és munkaerejével — a kiterjedtebb kezelési mód mellett pedig ugyanazt az állami erdőgazdaság saját munkaerejével, de a társulat költségén hajtja végre. A költségeket természetesen az utóbbi esetben az állam előlegezi a társulatoknak és vele a gazdasági év végén elszámol.
Az erdöbirtokossági társulatok 

újraszervezése
Nz erdőbirtokossági társulatok újraszervezésekor a hangsúly az állam tulajdonába átszállt társulati arányrészek helyes megállapításán van, aminek révén 
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az állami erdőgazdaság a társulat közgyűlésén szavazati joggal bíró társulati taggá válik, az ügyek intézésének és a társulat működésének közvetlen ellenőrzésére ezáltal jogot és módot szerez. Természetesen fontos a társulatok szervezetének törvényszerű működése azért is, mert az erdőgazdaságnak a társulati tagsággal járó jogait, valamint — mint faanyagfelvásárló — az állam érdekeit ezúton meg kell védeni, végül azért, mert a társulatok működése felett az erdőrendészeti hatóság vagyonfelügyeleti ellenőrzést gyakorol.Itt tartunk ma a szocialista erdőgazdálkodásba való átmenet útján az erdőbirtokossági társulatokkal: igyekszünk a társulati erdőkben az állam érdekeinek megfelelő szakszerű erdőgazdálkodást biztosítani, a társulati erdőket szigorú államerdészeti irányítással az erdőgazdaságok útján kézbetartani, a társulatoknak a tulajdonost megillető jogait a közellátás érdekeinek kielégítése után figyelembevenni és az erdőbirtokossági társulatok tagjai között az erdőgazdaság részére minél nagyobb tulajdoni arányrészt szerezni.
Az új rendszer kialakításaA kormányrendelet végrehajtásának első részét az erdőgazdaságok mellett erre a célra szervezett ideiglenes bizottságok végezték. Ezen belül az elsőfokú erdőrendészeti hatóságot a megyei mezőgazdasági osztály erdészeti előadója képviselte. Ennek a bizottságnak feladata volt az erdőbirtokossági társulat alakítására kötelezett közösségek összeírása, társulattá szervezése, a meglévő társulatok tagjait és tulajdoni arányrészeit nyilvántartó névjegyzékek felülvizsgálása és abban az állam tulajdonát képező arányrészek felkutatása és az állami erdőgazdaság tagsági jogának biztosítása, a társulatoknak új alapszabályokkal való ellátása, és végül annak biztosítása, hogy a társulati tagok szabályszerűen megtartott közgyűlésükön az előírt többségi határozattal szabadon válasszák ki azt az OEF által kidolgozott kezelési módot, amelyet magukra nézve előnyösebbnek ítélnek.A bizottságok munkájukat január 31-én tulajdonképpen befejezték, mert amely társulatot eddig az időpontig nem sikerült megszervezni, illetve a kétféle erdőkezelési eljárás közül szabályszerűen megtartott társulati közgyűlésükön az összes társulati tagok többsége által nem tudtak vezetőséget választani, azok erdeit február 1-től az erdőgazdaságok az OEF által hivatalból megállapítandó kezelési mód alkalmazásával tartoznak kezelni. Ezek már csak az 1958/59. gazdasági évtől kezdődő érvénnyel választhatnak másféle kezelési módot; a most folyó gazdasági évben — a fakitermelési idény előrehaladott voltára való tekintettel — február 1. után az erdőgazdaságok a kiterjedtebb erdőkezelési módnak megfelelő feltételek mellett tartoznak az erdőgazdasági munkákat végrehajtani.

2164 szabályosan működő társulatA bizottságok munkájánál január végéig elért eredmények alapján megállapítható, hogy az országban összesen 2675 erdőbirtokossági társulat alakítására köteles közösség volt, melyek erdőbirtokainak területe 315 314 kát. hold. Ezek közül 2164 társulat (81%.) szabályos működése állt helyre, illetve annyi társulat hozott jogerős határozatot a kétféle kezelési mód közüli választásra nézve. Ezek közül 492 társulat (23%) a ki- terjedtebb, 1672 társulat (77%) az egyszerű kezelési módot választotta. Erdeik területét hasonlítva össze a 2164 társulat erdejének területe 291 092 kát. hold (az összes társulati erdők 92%-a), ebből kiterjedtebb kezelés alá 100 442 kát. hold (34%), egyszerűbb kezelés alá pedig 189(650 kát. hold (66%) tartozik. Ebből a 291 092 kát. holdból az erdőgazdaság használatába került állami tulajdonú arányrész területe 25 245 kát. hold (9%).Elmaradt a 2675 társulatból 507 társulat (19%), melyek közül 170 feloszlott, más társulatba beolvadt, erdeje állami gazdaságoknak, termelőszövetkezeteknek, legeltetési bizottságoknak tulajdonába került; 337 társulat viszont még nem működik szabályszerűen vagy nem tudott határozatképes közgyűlést tartani, sőt egyesek megtagadták bármilyen kezelési szerződés megkötését.

Az állami erdőgazdaságok feladataiA rendelet végrehajtásának második szakasza most már magának az erdőgazdaságnak feladata, illetve a saját személyzetéből megszervezendő erdőkezelési, fásítási és területrendezési részlegé. Ennek a részlegnek a kormányrendelet végrehajtásából folyó főbb erdőkezelési munkái a következők: megkötni a társulatokkal az államerdészeti kezelést szabályozó szerződéseket; jegyzőkönyvileg felszámolni a társulatokkal az előző üzemi kezelést; folytatni és befejezni a bizottság által tisztázatlanul hagyott társulat-szervezési feladatokat; elkészíteni a társulatokat terhelő erdőkezelési járulékok kivetési lajstromát. Végül ellátni a társulati erdőkben az erdőgazdálkodás irányításával és ellenőrzésével járó szakmai feladatokat.De legfontosabb feladatunk a kormányrendelet végrehajtása során, hogy az államerdészeti kezelés ellátásánál összhangba hozzuk a népgazdaság érdekeit az erdőbirtokossági társulatok tagjainak érdekeivel és helyreállítsuk az üzemi kezelés alatt megrendült bizalmat magunk iránt. .Ehhez két szempont figyelembevételét tartom szükségesnek. Egyik az, hogy a működésben lévő 2164 társulat mintegy 230 000 tagja javarészt dolgozó paraszt, akikre egyenként országos átlagban csak 1,15 kát. hold erdőterület jut abból a 266 000 kát. holdból, ami az állami tulajdonú arányrészeknek megfelelő 25 000 kát. hold levonása után a tagok használatában megmaradt. Nem hihető, hogy ezek túlzott jövedelemhez jutnának abból az évenként nekik jutó — átlag 1,1 m3 — fatömegből, aminek árából még kezelési járulékot, föld- és jövedelemadót is fizetniük kell, holdanként 100—120 Ft értékben. A másik az, hogy a kormányrendelet, a végrehajtási utasítás és az államerdészeti kezelést szabályozó szerződések meghúzzák azt a határvonalat, ameddig a népgazdaság érdekeinek sérelme nélkül a társulati tagok egyéni érdekeit figyelembe lehet venni. Ezekben a jogszabályokban kifejezetten megállapított jogokat és kötelességeket megváltoztatnia a szerződő feleknek nincs joga. A szerződéseket tehát mindkét szerződő fél tartozik megtartani, azt magyarázniok, vagy kiegészíteniük csak vele ellentétben nem álló, vagy benne nem szabályozott részletkérdésekre nézve lehet.Hiszem, hogy ezeknek a szempontoknak figyelembevételével lényegesen csökkenni fog az a súrlódási felület, amely 1953. év óta annyi panaszra adott okot és az erdőbirtokossági társulatok erdeinek ügye kölcsönös megelégedéssel nyugvópontra jut.
Nádor István főmérnök, OEF

Munkavédelmi óvórendszabályok 
növényvédöszerekkel dolgozók részéreÖsszefoglaló útmutatót adott ki a Növényvédelmi Szolgálat a növényvédőszerekkel dolgozók részére, hogy egészségük megóvása érdekében miképpen védekezzenek a mérgezési veszedelem ellen. Az útmutató külön foglalkozik a növényvédőszerek csomagolása, szállítása, raktározása, forgalombahozatala és felhasználása során szükséges óvórendszabályokkal, majd részletes szabályokat tartalmaz az egyes növényvédőszerek használata esetében.
Termeszhangyák tuhápá&an.

Az utóbbi időben híreket olvashattunk arról, hogy 
a termeszhangyák Olaszországban milyen károkat 
okoztak és, hogy Ausztria nyugati területein Salzburg 
környékén is észlelték előfordulásukat. Üjabban arról 
is érkeztek hírek, hogy németországi kikötőkben pél
dául Hamburgban találtak termeszhangyákat, amelye
ket az exota fákkal hurcoltak be. Biológiai vizsgálatok 
alapján megállapították, hogy ezek a termeszhangyák 
nem azonosak az Olaszországban károsítókkal, hanem 
az Észak-Amerikából importált fafajtákkal kerültek 
át az európai szárazföldre. A termeszhangyák elleni 
védekezést mindenhol megszervezték, hogy a súlyosabb 
károsodást elkerüljék. (Holz-Zentralblatt, 1957. 147. sz.)
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CSELEI JÓZSI bácsiJ

— Gyermekeim! Szeretnék leg
alább százötven évig élni — mondja félig tréfásan, félig komolyan Józsi bácsi.— Bár csak úgy lenne — koccintjuk össze a poharakat.Hetvennyolc évet már legyűrt belőle, haja megritkult, megfehéredett. Hűséges párja is „elpályázott“ mellőle néhány évvel ezelőtt. Azóta lassabban rakódnak egymásra a napok. Vendégek nagy ritkán kopogtatnak az ajtaján, pedig szívesein elbeszélgetne velük, szívesen lerázná a port az élményeiről, a tapasztalatairól. Most pajkos fények játszadoznak a szemében. Ügy örül, hogy felkerestük, hogy elbeszélgethet valakivel.

*Amikor elvégezte az Erdőmérnöki Főiskolát, azt kérdezték tőle, hol szeretné megkezdeni pályafutását.
— Mindegy, akárhol, kivéve Gö

döllőt — írta akkor a kérvényben.— Gödöllőt miért nem szerette?
— Nem tetszettek nekem ezek a 

főúri vadászatok. Nem jó a mágná
sokkal egy tálból cseresznyézni — legyint Józsi bácsi.A fiatal erdőmérnök Erdélybe kerül. Dolgozott többek között Szászsebesen, Zalatnán és Lúgoson. Az első világháború után szülőfalujába, Nagykovácsiba költözködött. Itt két évi tétlenségre kényszerült. 1922-ben mégis Gödöllőre helyezték Ekkor már nem nagyon lehetett válogatni.

— Mindenütt jobb volt, mint itt — mondja Józsi bácsi. — Eleinte meg
hívtak a vadászatokra, de sohasem 
mentem el. Később már nem is hív
tak. Nekem sem hiányoztak ők.Mindig becsületesen elvégezte a munkáját. Szívesen tanult mindenkitől.A harmincas évek végén Nagyko
vácsiban a csupasz mészkő heayolda.lt 
erdősítette be. Évtizedek előtt még erdőt zúgatott rajta a szél. A sok legeltetéstől azonban elkarsztosodott. Hasonló körülmények között mások tehetetlennek bizonyultak; ő a tiszta 
fehér foltokat fekete fenyővel tele
pítette be. Az erdősítésnél a teraszos rendszert alkalmazta. A munkások vödrökkel hordták fel a humuszt az árkokba. A perbáli csemetekertből pedig iskolázatlan csemetéket vásárolt és nyolcvan százalékos megmaradást ért el. Sokan írtak Józsi bácsinak elismerő levelet, köztük Both Gyula egyetemi tanár Elismerését ezekkel a szavakkal fejezte ki:

„Bejártam volt hallaatóimmal 
együtt azokat a kopárt ásításokat, 
amiket a Pilis hegyséa csupasz, csak 
imitt-amott gyepes szikláin végzett. 
A naay szorgalommal, körültekintés
sel és hozzáértéssel még az ily felette 
kedvezőtlen viszonyok között, is meq 
lehet teremteni az erdőt és vissza le
het hódítani már teljesen elveszett és 

értéktelenné vált területeket is a ma
gyar közgazdaság számára.“

Krassai Ágoston erdőrendező pedig így írt a levelében:
„Szeretném minden szakembernek 

a fülébe ordítani azt, hogy ha sikeres 
kopárfásítást akar látni, menjen ki 
oda és nézze meg azt a sziklás, mere
dek, vízmosásokkal megszaggatott, 
részben füves, mintegy száz-százöt
ven kataszteri hold nagyságú hegyol
dalt és három-négy év óta már

ott zöldelő, százszázalékos sikerű fe
kete fenyvest, ahol már huszonöt 
centiméteres új hajtásokat is mér
tem.“Józsi bácsi nevét szárnyra kapta a hír. Az 1936-os erdészeti világkongresszuson elismeréssel beszéltek róla. Egy német nyelvű lap cikket és fényképet közölt a pilisi kopárfásításról.

*Sikereit megirigyelhették, vagy talán útban lehetett már egy kicsit, mert 1939 tavaszán, 59 éves korában közölték vele, hogy június harminca- dikával nyugdíjba kell mennie. Adja be hát a nyugdíj iránti kérelmét. Ez a fordulat váratlanul érte Józsi bácsit, hiszen július elsején lépett volna előbb, magasabb fizetést kapott volna és magasabb lett volna a nyugdíja is.
— Várjatok egy-két hónapot — kérte feletteseit. — Másokra évekig vártok, reám is várhatnátok egy keveset.Nem hallgatták meg. Figyelmeztették, hogy ha önként megy nyugdíjba, még kitüntetésre is számíthat, különben rosszul jár.
— Nekem pénz kell és nem kitün

tetés — mondta Józsi bácsi és nem adta be a kérvényt.Június végén felszólították, hogy harmincadikén ne szálljon ki, ma

radjon a hivatalban. Egyebet nem is közöltek vele. Józsi bácsi azonban tudta, hogy a nyugdíjazásáról szóló rendelvényt akarják kikézbesíteni. De azt is tudta, hogy ha éjfélig nem kézbesítik ki, akkor érvényét veszti és csak három hónap múlva nyugdíjazhatják.Harmincadikén délig bent volt a hivatalban. Délig volt ugyanis hivatal. Nem kereste senki. No, várjatok csak, kibabrálok én veletek, gondolta magában.Délben hazament és megebédelt. A feleségének pedig azt mondta:— Én most elmegyek, de te nem 
tudod, hogy hová, azt sem tudod, 
hogy mikor jövök haza.Ügy is lett. Elment a csemetekertbe, beszélgetett a munkásokkal, aztán egy jóismerősét kereste fel. Ott volt késő estig.Tizenegy óra felé járhatott már az idő, amikor hazafelé ballagott. Gépkocsi kanyarodott ki az egyik utcából. Megismerte, tudta, hogy őt keresik. Egy vastag fa mögé húzódott, míg a gépkocsi elhaladt mellette. Aztán a parkban helyet foglalt, ott várta meg az éjfélt. Éjfél után beült a restibe, megvacsorázott és megivott egy-két pohár bort, azután hazament.Másnap telefonhoz hívták és felszólították, hogy június harmincadi- kával vegye át a nyugdíjazási rendelvényét. írásban vette át, de nem június harmincadikával, hanem jú
lius másodikával. Átvételi elismervény ét nem vették figyelembe és június harminca'dikai dátummal nyugdíjazták. Mire felettes szervét bepe
relte és — a bíróság neki adott iga
zat.Három hónapig sem fizetést, sem nyugdíjat nem kapott. Kénytelen volt az akkori földművelésügyi miniszterhez fordulni segítségért. Néhány napon belül megkapta három 
havi felemelt fizetését és magasabb 
nyugdíjat állapítottak meg a szá
mára.

— így volt ez, gyermekeim — mondja Józsi bácsi.
♦Most négyszáz forint nyugdíjat kap. Ezt a keveset is megvonták tőle egyidőben. Józsi bácsi azonban nem panaszkodik. Frissnek és egészségesnek érzi magát. Javítgatja, reparál- gatja a házát, még a tetőre is felmászik, hogy ha szükség van rá. A háztartásban is elvégez minden munkát. Szabad idejében pedig latinra és matematikára tanítja az unokáit. A lánya szabadegyetemre jár. A német nyelv elsajátításában segít neki.így él Józsi bácsi Gödöllőn. Szeret

né, ha olykor-olykor felkeresnék az 
erdészek, szívesen elbeszélgetne ve
lük. A vendégek is sokat tanulhatnának még tőle.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMLapunk szűk terjedelme és havi egyszeri megjelenése azzal jár, hogy több cikkírónk, levelezőnk értékes cikkét, írását, levelét kénytelenek voltunk hónapról hónapra félretenni. Nagyobb részüket ki is szedettük, de a lap anyagának torlódása megakadályozta közlésüket. Minthogy a késedelmes közlés sokszor azzal jár, hogy a mondanivaló jelentősége csökken vagy megfakul, a következőkben néhány ilyen régebben közlésre szánt cikknek a lényeges mondanivalóit’ emeljük ki. Arra kérjük cikk
íróinkat, levelezőinket, hogy ez ne 
szegje kedvüket és továbbra is keres
senek fel bennünket értékes, hasz
nos írásaikkal. Igyekszünk — a lehetőségek keretei között — minél nagyobb teret biztosítani számukraA közölt részleteket már azért is fontosnak tartjuk, mert némelyike lapunk hasábjain vagy Az Erdőben megjelent cikkekhez kapcsolódik és így vitajellegű.

A somogyi erdők 
üzemtervezésének tanulságaiIsmerve az ideiglenes üzemtervek felvételének körülményeit — írja 

Zsirai Pál erdőrendezési felügyelő Zamárdiból —, valamint azt a tényt, hogy ezek az üzem tervek több fafajt húsz évvel alacsonyabb vágásérettségi korral sorolnak be véghasználatra a jelenleg érvényben levő vágásérettségi koroknál, felvetődik a kérdés, hogy a, somogyi erdőgazdasá
gok jól gazdálkodnak-e fakészletük
kel? Ennek a vizsgálata természetesen hosszabb időt venne igénybe és vizsgálatára a másik két erdőgazdaság területén nem is vagyunk illetékesek, azt azonban megállapíthatom, hogy a zárnárdi erdőgazdaság szakemberei komoly mértékben foglalkoznak a véghasználatok csökkentésével és az ápoló vágások fokozásával. Természetesen sokkal jobb volna, ha ebbeli törekvéseik során jó és megbízható üzemtervekre támaszkodhatnának. Ahhoz, hogy a hároméves terv keretében a Somogy megyei erdőgazdaságok területéről is elkészüljenek a tízéves üzemtervek, a kaposvári erdőrendezőség nagyarányú megerősítésére volna szükség. (A cikkíró táblázatosán kimutatja, hogy tízéves rendszeres üzemtervvel 
a somogyi erdőgazdaságok területé
nek c$ak 27,2 százaléka rendelkezik.)

A bér- és munkaügyi fegyelemrőlLapunk januári számában írtuk a következőket: „az új év első hónal
jaiban minden rendelkezésünkre álló 
eszközzel és személyre való tekintet 
nélkül, meg fogjuk szilárdítani a bér- 
és munkaügyi fegyelmet.“ Ehhez a gondolathoz kapcsolódik Tóth István SZB termelési felelős (Vác) írása:Tagadom annak az elméletnek a helyességét — írja — mintha a teljesítmény-bérezésnél nem lehet a minőség olyan, mint az időbérezésnél. 

De igen, lehet; csupán lelkiismeret, megfelelő ellenőrzés, a selejtmentes termelésre vonatkozó rendelkezések figyelembevétele szükséges. Vagyis a dolgozót lelkiismeretességre kell nevelni, az arra hivatottak végezzenek rendszeres ellenőrző munkát, a hibákat időben tárják fel és ott, ahol szükséges, az okozott kárt meg kell téríttetni, összegezve ezt a kérdést: a helyes bérezési forma a 
teljesítménybérezés, a normaelőírá
sok betartásával.

A szak- és számviteli felügyelők 
szerepéről

Németh Vilmos erdészetvezető tavaly decemberi és Goór Béla ez év februári cikkéhez szól hozzá Tana- 
szi György erdőmérnök (Ugod). A következőkben foglalja össze véleményét:

Kell a szakirányítás. De nem kell 
a minden második vagy harmadik 
napon, hiszen akkor nem szükséges 
erdészetvezető, mert ha az ő elkép
zelései jók is, azok nem valósulhat
nak meg, mert két naponként meg
mondják neki, mi a teendő. Ennek 
pedig az az eredménye, hogy nem ér
zik teljes felelősségüket a vezetésben, 
nem érzik, hogy valóban egy erdé
szet vezetését látják el, hiszen csak 
asszisztálnak. A végeredmény az, 
hogy az életben nem válnak ön
állókká, hanem, mündig arra várnak, 
hogy valaki megmondja nekik mit 
kell tenni. Az ilyen embertípus kiala-

„MINT AZ ÜZEMI TANÁCS 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu TAQJ A llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll kifogásolom"

Én azt javasolom, hogy a fagyárt
mány készítése során az aprólékos 
munkát idejében és ne a téli hideg
ben végezzék el. A hideg téli hóna
pokra csak nagyobb vágások marad
janak hátra, így a selejtszázalékot is 
kiküszöbölhetnénk.

Mint az Üzemi Tanács tagja kifo
gásolom, hogy a fűrészeléshez nincse
nek megfelelő felszerelések, pedig 
sokszor, amikor egy-egy háborús sé
rült anyagot vágnak, bizony ki-ki 
csorbul a fűrész pengéje. A forrasz
tok, amelyeket a fűrészlapok össze- 
forrasztására kaptak, nem jók. Pedig 
igen sok költséget takaríthatnának 
meg vele, ha azt kijavítanák és nem 
kellene minden fűrészlappal a ko
vácshoz járni forrasztani, nem be
szélve arról, hogy a fűrészlap forrasz
tása is pénzbe kerül.

Hulladékunk már nem nagyon van, 
mivel a bányaléc gyártásánál lehul
lott anyagot paticslécként el lehet 
adni, még hulladék adódik azonban a 
gyümölcsládaléc gyártásánál, mivel 
nem megfelelő méretű anyagot kap
tunk. Ha az anyag 1,20 m-es lenne, 
akkor másképpen lehetne kihozni be
lőle a ládaléceket. A bérezéssel kap
csolatban pedig az a probléma, hogy 
mivel a harmadik segédmunkás bére 
másképpen van megállapítva, mint 

kítása pedig nem lehet cél... Véle
ményem szerint igenis helyes lenne a 
szak- és számviteli felügyelők létszá
mának megfelelő csökkentése.

A rönkfa 
új módszerü számbavétele

A pécsi erdőgazdaság igazgatójának, Kasza Ferencnek Az Erdő februári számában megjelent cikkéhez szól hozzá Traub Sándor kerületvezető erdész (Iharosberény):Nézzük meg ezt a fontos és kényes kérdést közelebbről, kerületvezetői szemmel. Kasza igazgató elvtárs javaslata szerint csak sorszámmal látnánk el a rönköt és a rönk többi adatai a felvételi könyvben volnának feljegyezve. Jön 8—10 üzemi fogat közelíteni, a kerületvezető megindítja a munkát, azután máshová kell sietnie és csak a fogatok eltávozása után tud visszatérni, hogy ellenőrizze a végzett feladatot. Egy kocsis naponta 15—20 rönköt visz ki a rakodóra és ha nincs ellátva írófelszereléssel, a kiközelített 15—20 rönk sorszámát nem tudja fejében tartani, valótlan sorszámot mond be és kész a hiba. De, ha adunk is a kocsisnak papírt, ceruzát, a sorszám éppúgy elnézhető, mint a köbtartalom. És megint hiba van. Ugyanez a helyzet a gépkocsi szállításoknál. Végeredményben, ha a köbtartalom is be 
van ütve a rönkbe, akkor minden ke
resgélés nélkül pontosan lehet ellen
őrizni a munkát, a szállított mennyi
séget fejből is össze lehet adni és a 
gépkocsi-szállítójegy kiállítható. A MÁV rakodón is könnyebben ellenőrizhető a leszállított anyag mennyisége.
az első két segédmunkásé, ebből né
zeteltérés származik. Ez azért van 
így, mert ténylegesen minden segéd
munkás egyforma munkát végez, te
hát az volna a helyes, ha a segéd
munkások egyformán kapnák a bé
rüket.

Krizsán János Gyula
*A gyulai erdőgazdaság vezetője megvizsgálta Krizsán János észrevételét, és azok szerint megfelelő intézkedést tett. A jövőben, az új gazdasági évben, a téli időre, aprólékos fagyártmánytermelést nem ütemeznek be.A szükséges felszereléseket kiegészítették. A hossztolás lágy ládaanyag esetében, a következő fater- melési idényben a javaslat szerint kerül megoldásra. Ami a bérezést illeti: az erdőgazdaság a szóbanforgó gyümlöcsládaléc termelése esetében előírta, hogy egy szakmunkás 58, egy betanított munkás 42 százalék arányban részesedik a teljesítménybérből. Amennyiben nem szakmunkás, hanem csak segédmunkások végzik ezt a munkát, akkor a felosztási arány a résztvevők száma alapján alakul.
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FILM
v,eYÄZZ’ dűl a fa!Ez a címe a Budapesti Filmstúdió napokban elkészült oktató filmjének. A film az erdészeti balesetelhárításra oktatja ki a nézőt, mégpedig igen hatásos filmtörténet kapcsán. A legfiatalabb favágó, ki először dolgozik a motorfűrészes brigád

bán — s ez is a film drámaiságát emeli — éppen édesapja keze alatt, halálos baleset áldozata lesz, mert a brigád nem tartja be az erdész utasítását és viharos erejű szélben is dönt. Az erdész jelentést készít a balesetről, miközben a filmkockákon, igen hatásos, nemcsak szemnek tetszőén szépen, hanem szakszerűen fényképezett jelenetekben megelevenednek az események. A fakitermelés során előforduló baleseti lehetőségek és az elővigyázatos, előrelátó balesetelhárítás szervesen 'beleépül a cselekménybe. Szórakozva, szinte az erdésszel és a tragikus hőssel együttérezve véssük szívünkbe a tanulságot: a balesetelhárítási előírások betartása egyik legfontosabb tartozéka a fakitermelési munkának, s különösen nőtt a jelentősége a gépi termelés elterjedése folytán.A kis filmexpedíció, amely a 

Bükk-hegységben elkészítette ezt a hatásos oktató filmet, minden dicséretet megérdemel.Külön névszerint is meg kell említeni Wiedermann Károlyt, a film íróját és rendezőjét, valamint Szabó József erdészt, ki az erdész főszereplőt alakítja. A film többi szereplői: bükki fakitermelők.Reméljük, hogy a MOKÉP is 

felfigyel rá és nem késik bemutatni, mint annak idején az ,,Erdők és emberek“ című oktató filmet, mely joggal érdemelte ki aztán a nézők nagy elismerését. *
Vasvirág (magyar film, Gelléri An

dor Endre novellái nyomán). Az új magyar filmnek sok értéke mellett talán az a legnagyobb érdeme, hogy felhívja a mozilátogatók ezreinek figyelmét az újabb magyar irodalom egyik legsajátosabb tehetségére. Gelléri Andor Endre munkásemberekről, szegény emberekről írta mindig bensőséges forrósággal átfűtött novelláit, külön stílust teremtett. A film ebből a sajátos stílusból valamit mindenesetre megelevenít. A rendező, Herskó János, akinek ez első filmje, igyekezett a két háború közti munkásélet légkörét hűséggel felidézni. Törőcsik Mari és Avar István a két főszerepben mindent megtesz, hogy a rendező elképzeléseit valóra is váltsa. Kár, hogy a film szövegkönyve a proletársors valóságos szomorúságát a gazdagság, a pénz korrumpáló erejének nagyon is sablonos szemléltetésével zárja le. Bátrabb és keményebb megoldást 

vártunk volna Gelléri Andor Endre írásainak szellemében.
Polónia expressz (német film). A nemzetközi fegyverkezés hátterére világít rá ez a film. Az események még 1920-ban játszódnak le, de a kapitalista fegyverszállítók, lőszergyárosok kíméletlensége és aljassága ma is ugyanolyan, mint akkor volt. Néhány bátor fiatalember megakadályozza, hogy' a veszedelmes fegyverszállítmány, amelyet az ifjú szovjet köztársaság elleni harcra szánnak, célhoz érjen.

Kessler Hubert: Az örök éjszaka 
világában. Európai hírű barlangkutatónk népszerű formában beszél új könyvében a barlangkutatás történetről, a világ híres barlangóriásairól, jégbarlangokról, hazai és külföldi barlangok gyógyhatásairól és a barlangkutatás néhány drámai mozzanatáról. Könyve idegen, újszerű világot tár fel, ahol különleges fizikai és biológiai jelenségekkel találkozunk, ahol a kutatónak rendkívüli és egészen újszerű nehézségekkel kell szembeszállni. Mintegy nyolcvan fénykép, tájékoztató térképek és a drámai leírásokat szemléletesen megelevenítő rajzok — Csiby Mihály festőművész alkotásai — teszik teljessé a könyvet. Aki elolvassa, szinte úgy érzi, hogy csak nagyon kevés ízelítőt kapott ebből a titokzatos világból, ahol rohanó földalatti vizekkel, különös cseppkő- és jégalakulatokkal, fantasztikus, az örök sötétséghez idomult élőlényekkel ismerkedett meg és még többet, bőségesebbet kívánna tudni ebből a kőbefagyott mesevilágból. (Kossuth Kiadó, ára: 56,— forint.)

Bartos Lajos: A termésbecslők 
kézikönyve. Igen ügyes és sok irányban használható segédkönyvet hozott forgalomba a Mezőgazdasági Kiadó. Az erdőgazdasági agronómu- sok is nagy hasznát vehetik akár1 a gabonafélék, akár a kapásnövények, szálastakarmányok becslésére vonatkozó ügyes, gyakorlatias módszereknek, valamint termésveszteségek mérésére vonatkozó eljárásoknak. (Ára: 28,— forint.)

Erdélyi—Tengerdi: Permetezés, po
rozás. A könyv a növényvédelem legfontosabb tevékenységét ismerteti, a vegyszeres védekezés végrehajtását gyümölcsösben, szőlőben, szántóföldön, konyhakertben. Az erdészeti szakemberek azonban megfelelően alkalmazhatják a kitűnő gyakorlati tanácsokat akár a csemetekerti, erdősítési védekezés során, akár saját háztáji gazdaságukban. Különösen jelentős segítség az egyes növényvédőszerek tüzetes ismertetése. (Mezőgazdasági Kiadó, ára: 10,— forint.)
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Két győzelem és egy vereség 
a Traktor Schwerin labdarugó csapatának 

mérlege hazánkban

A.1 Erdészeti Traktor SE és a Traktor Schwerin csapata a nagy visszavágó előtt

Lapunk legutóbbi számában beszámol
tunk arról, hogy a Budapesti Traktor SE 
labdarúgóinak az NDK-beli látogatásának 
viszonzásaként az akkori német vendég
látó Schweiúni Traktor csapata Magyar
országra érkezik.

A május elsejei felvonulást látni akar
ták német barátaink. Végül nemcsak lát
ták, de maguk is felvonultak az OEF dol
gozóival együtt. A legtöbb szó persze a 
labdarúgásról esett. Emellett sok tréfál
kozás, nevetés: ez volt a kékmelegítős 
német sportemberek első napja hazánk
ban.

Este, a vacsoránál az ellenfelekről ér
deklődtek. különösen a Budapesti Erdé
szeti Traktor csapatáról. Nem feledték 
még el a schwerini nagy csatát, ahol ők 
győztek.

Az első állomás Zamárdi. A Zamárdi 
Traktor ellen jó játékkal, biztosan győz
nek a német fiúk 3:0 (1:0) arányban. A 
megyei első osztályban játszó zamárdi 
csapat lelkesedése nem elegendő a na
gyobb tudással szemben. A hangulat ün
nepélyes, hiszen nem minden vasárnap 
van nemzetközi mérkőzés Zamárdiban. 
A játék lendületes, de sportszerű. A győ
zelem mellett a második nagy öröm, nagy 
élmény: a Balaton. Alig akarnak tovább 
utazni német barátaink.

De Eger következik. A híres egri nők 
hősiességéről csendben hallgatják végig 
a történetet. És szerdán délután az Egri 
SC szép stadionjában, 2000 néző előtt ők 
hagyják el ismét győztesen a gályát, 2:1 
(2:0) a mérkőzés eredménye. Bizony, ez 
meglepetés. Az egriek csapata az NB II- 
ben játszik. Változatos a játék, de még 
a laikus néző is megérzi, hogy a német 
csapat jobb, ötletes adogatások, nagy lö
vések. erőteljes védekezés a németek jel
lemzője. A közönség hiába biztatja a ha
zai csapatot, a második győzelmet is 
megszerzik a schweriniek.

Budapesten azonban megszakad a győ
zelmi sorozat. Fritz Klinkmann sporttárs, 
a delegáció vezetője széttárja a karját 
a partvonalon. ,, . . . nagyszerű, nagysze
rű . . .“ mondja a pesti fiúk játékára. 
Mintha kissé fáradt lenne a német gárda. 

Ez alkalommal sikerült! A német kapus elöklözi a labdát a pesti csatárok elöl

A sok szórakozás, élmény, játék kétség
telenül meglátszik rajtuk, de a mérkőzés 
alapján az az érzésünk, hogy pihenten 
sem verhették volna meg ezen a szép, 
napsütéses szombat délután a Budapesti 
Erdészeti Traktor csapatát. Az eredmény 
3:1 (1:0) a budapestiek javára. Az első 
félidő kiegyenlített. Itt-ott veszélyeztet a 
Traktor Schwerin, de szünet után a ma
gyar csapat gyorsabban, veszélyesebben 
játszott, és a sok lövés végül is meg
adásra kényszerítette a német kaput.

A záróvacsorán, a Margitszigeten, akár
csak két hete a fogadásnál, megjelent 
Halász József, a MEDOSZ első titkára is. 
Megjelenésével hangsúlyozta azt a hat
hatós segítséget, amit a szakszervezet 
nyújtott a sportkörnek a német testvér
csapat vendégül látásával kapcsolatosan.

Még egy nyilatkozat, amit szívből, ba
ráti örömmel mondottt el Fritz Klink
mann: ,,Nagyon-nagyon jól éreztük ma
gunkat Budapesten. Igen jónak találtuk 
a programot és az ellátást. A vendégfo
gadás szívélyessége minden várakozásun
kat meghaladta. Budapest végtelenül tet
szett nekünk. Sokkal nagyobb, mint 
ahogy elképzeltük. A magyar fővárost 
tartjuk a világ egyik legszebb városá
nak.“

— És a mérkőzések? — kérdjük.
2:1 mutatja az ujjaival és láthatóan elé

gedetten mosolyog.
— Viszontlátásra Schwerinben, nyáron 

— mondja.
Mert a schwerini nemzetközi erdész 

spartakiádra meghívták a kedves baráto
kat és ellenfeleket, a budapesti labdarú
gókat.

Mi is szívből és örömmel mondjuk, hogy 
viszontlátásra!

A labdarúgók a bajnokságért folyó 
küzdelmek során is megálltak a helyü
ket. Négy mérkőzésből, kettőt megnyer
tek, kettőn pedig döntetlen eredményt 
értek el. Eredmények: Erdészet—Chinoin 
2:0 (0:0); Erdészet—Rákospalotai Nö
vényolaj 3:0 (1:0); Erdészet Testvériség 
2:2 (1:1); Erdészet—MAHART 1:1 (0:1).

PályázatmeghosszabbításTöbbek kívánságára az Erdő
gazdaság és Faipar levelezői pá
lyázatának határidejét meg
hosszabbítjuk. Az újítómozga- galom köréből kértünk cikkeket, ötleteket, riportokat, beszámolókat. Olyan széleskörű érdeklődés nyilvánult meg az erdőgazdaságokban és a faipari üzemekben pályázatunk iránt, hogy a szerkesztőség a pályázat határidejét 1958. augusztus 
31-éig meghosszabbítja. A pályázat eredményét lapunk októberi számában hirdetjük ki.

Korszerű vörösjenyőmag 
pergetési módCsehszlovákiában a vörösfenyőmag pergetése során az eddigi eljárások során legalább 8 százalék mag sérült meg s vált használhatatlanná. Az amúgy is kevés magnak könnyebb és olcsóbb, valamint kisebb veszteséggel járó kipergetésére az eddig használt toboz-zúzó helyett függőleges magkiszórót szerkesztettek. Két, 60— 75 cm méretű, hengeralakú, hosszanti tengely körül vízszintes irányban mozgatható lemezdobból áll, ezeket 4,2 kW 220—280 V, percenként 150 fordulatú villanymotor hajtja. Mindkét dobot egyenletesen töltik meg előszárított tobozzal. A kirázott, szeny- nyező anyagoktól megtisztított mag lyukas lemezen át hull a gyűjtőbe. A sérült szemek aránya 0,18 százalék. Kiszolgálásához csupán egy munkás szükséges.

Tűzálló faépületekA felsőstájerországi Schladming városában, ahol a zsindellyel fedett régi lakóházakat többnyire máig is fából építik, nagy tűzvész pusztított a múlt év tavaszán. Az egyik ottani faipari üzem mérnöke a fa tűzálló- vá-tételével akarta elejét venni hasonló kárnak, s kutatómunkájának eredménye, az „elastizell“ nevű eljárás szabadalmaztatása lett. Találmányának lényege, hogy a gyufa- szálnagyságra aprított hulladékfát több-féle ragasztóanyag hozzáadásával különböző méretű, szilárd építő elemekké préselik össze, majd kie- serit-lúggal telítik és klórkaucsuk- kal vonják be. Az elastizell előnyei: 55%-kal olcsóbb, hőszigetelése 200 százalékkal nagyobb, mint egy 38 cm vastag téglafalé. A tűznek, a rovarok és a gombák támadásának kitűnően ellenáll. Hangszigetelőképessége igen nagy. Vakolása-33%-kal olcsóbb, vékonysága következtében sok helyet takarít meg. (Allgemeine 
Holzrundschau, 1957. 237. sz.)
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Valélá k búcsú ja
Hagyományos keretek kö

zött búcsúztak el nevelőiktől, 
pártfogóiktól, ismerőseiktől, 
Soprontól és főként főiskolás 
éveiktől a Soproni Erdőmérnöki 
Főiskola hallgatói. Vale! Isten 
veled. Innen ered a Selmeczről 
örökölt valéta elnevezés is'. 
Könnyező szemű férfiak és 
könnyeiket titkoló lányok fi
gyelték a soproni utcákon 
a valéták fegyelmezett bú
csúzó menetét. A valéták első 
útja a Pártbizottság épületébe 
vezetett. Innen ballagtak a va
léták . . . tovább-tovább .. . pro
fesszoraikhoz, barátaikhoz. Sop
ron ünnepe volt az a nap, ami
kor a valéták a derekukon át
vetett hagyományos zöld sza
laggal a kíváncsiskodók sorai 
közt elvonultak.

A valéták búcsújához az Al
ma matertől víg mulatság, a 
hagyományos Valétabál adott 
méltó befejezést. Igen nagy 
örömet okozott a negyedévesek
nek, hogy a búcsúztatón Ba
lassa Gyula miniszterhelyettes, 
az erdészeti főigazgatóság veze
tője is megjelent.

A vidám bálnak, mulatságnak 
volt egy megható pillanata is, 
amikor az éjféli szünet után a 
valéták levették szalagjaikat, 
hogy azokat félretegyék a jövő 
esztendő valétái számára. Mint
ha csak az első lépést tették 
volna meg a kedves iskolából a 
sejtett, de mégsem egészen is
mert, gondokkal is jelentkező 
életbe.

Aztán szólt a zene, folyt a 
tánc — hagyományos szokás 
szerint — kivilágos virradatig.

Kitüntetések. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa kiemelkedő munkájának elismeréséül ifjabb Petőfi Jánosnak, a miskolci erdőgazdaság fakitermelő munkásának a „Szocialista Munkáért“ érdemérem kitüntetést adományozta. — Palásthy István, a sárospataki erdőgazdaság igazgatóját az erdészet terén közel két és fék évtized alatt végzett jó munkájáért, valamint ötvenedik életévének betöltése alkalmából az OEF vezetője az „Erdészet Kiváló Dolgozója“ kitüntetésben és 1000 forint pénzjutalomban részesítette. Ugyancsak

HÍREK- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Iaz „Erdészet Kiváló Dolgozója“ kitüntetést adományozta Bründl Lajosnak, a Fűzkitermelő- és Feldolgozó Vállalat főmérnökének, valamint Apáti László erdőrendezési felügyelőnek (Vác), továbbá Istvánffy József (Győr) erdőrendezési felügyelőnek és Szőlősi József erdészeti és vadászati előadónak (Somogy megyei Tanács VB).

*
Kinevezés. Az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője, dr. Váaó Ödönt a Főigazgatóság elnöki főosztályának vezetőjévé nevezte ki. 

— Boér Ferencet, a Középsomogyi s Délzalai Állami Erdőgazdaságok főigazgatósági felügyelői megbízása alól felmentette és egyben megbízta az Északsomogyi Állami Erdőgazdaság igazgatói teendőinek helyettesként való ellátásával.
*

Felmentések — áthelyezések, fe
gyelmi büntetések. Az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője Pó- pity Jenőt az Északsomogyi Állami Erdőgazdaság igazgatói, Kiss Lajost a főmérnöki teendőinek ellátása alól felmentette. Egyidejűleg Pópity Jenőt a Keszthelyi Állami Erdőgazdasághoz, Kiss Lajost a Középsomogyi Állami Erdőgazdasághoz erdészeti szakelőadónak, Grosz Sándor OEF főelőadót az Erdei Termékeket Feldolgozó és Értékesítő Vállalathoz előadónak áthelyezte. — Benyó Pál OEF osztályvezetőt és Bezeréti Pált, az Északsomogyi Állami Erdőgazdaság főkönyvelőjét az erdőgazdaságnál történt szabálytalanságokkal kapcsolatban fegyelmi büntetésképpen írásbeli megrovásban részesítette.

Tizennyolc tagú delegáció járt 
Bulgáriában a bolgár építésügyi minisztérium meghívása alapján. A delegációban a papír-, bútor- és fűrészipari szakembereken kívül, az Erdészeti Egyesület képviseletében Balsay László, Berta Ferenc, Molnár István, Ván László és Zelnik István vett részt. A tanulmányút részvevői csaknem 2500 kilométeres autóút során nyertek áttekintést a bolgár erdőgazdaság szervezetéről, problémáiról és elért eredményeiről.

*
Erdésztalálkozó. A soproni erdészeti szakiskolán 1952-ben végzett erdészek jelentkezzenek Haklik Mihály erdésznél, a találkozó megbeszélése érdekében. Cím: Vajszló, Baranya megye, állami erdészet.VADÁSZOK ÉS ERDÉSZEK FIGYELEM’ Vidrát, vadmacskát és mókust veszek. Schneller Jenő, Budapest, XIV. Hungária krt. 207.

tjjítási előadók I. negyedévi ver
senye. Az 1958. évi I negyedben az újítási előadók versenye a következő eredménnyel zárult. Az ipari vállalatoknál: I. Bősze Ferenc (Hárosi Falemezművek) 1028 ponttal, 700 forint, II. Dékány János (Szegedi Falemezgyár) 373 ponttal, 500 forint,III. Baranya József (Gyufaipari Vállalat) 208 ponttal, 300 forint. A nem gépesített erdőgazdaságoknál: I. Be- 
nyőcs László (Győr) 234 ponttal, 500 forint, II. Rössler Károly (Székesfehérvár) 190 pont, 400 forint, III. 
Éliás Lajos (Szolnok) 133 pont, 300 forint. A gépesített erdőgazdaságoknál: I. Lukáts Sándor (Miskolc) 307 pont, 500 forint, II. Tóth Gyula (Eger) 206 pont, 400 forint, III. Bő- 
gér András (Párád) 159 pont 300 forint.

*
Egerben az ország három erdővédelmi állomásának szakemberei tapasztalatcserét tartottak a vadkárelhárítás korszerű módszereiről.

Felmentés és áthelyezés. Az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője H o r v á t h Istvánt, a Főigazgatóság anyaggazdálkodási főosztályának helyettes vezetőjét állásától felmentette. Horváth elvtárs a Vas megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának helyettes elnökeként dolgozik tovább.
*

Az Erdészeti Egyesület erdő
művelési szakcsoportja elhatározta, hogy a nyár folyamán Szegeden rendez erdőművelési tapasztalatcserét, amelyre a síkvidéki helyi csoportokat hívja meg. Szegeden az alföldi erdőtelepítéseket, a marosmenti nyárasokat és a Csongrád megyében található fásításokat fogják tanulmányozni.
ERDŐGAZDASÁG és faipar

1958. évi 6. szám. Ára 2 forint.
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság 

Főszerkesztő:
DR. BALASSA GYULA

Felelős szerkesztő:
ÁKOS LÁSZLÓ

Megjelenik havonta egyszer
Előfizetési ára: Egy évre 24 Ft. félévre 12 Ft

Szerkesztőség:
Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em. 

Telefon: 110-025.
Kiadóhivatal:

Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em.
Telefon: 123-410

Kiadásért felelős:
A Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó 

Vállalat vezetője
Előfizetéseket felvesz a Posta Központi 
Hírlapiroda. Bpest V.. József nádor tér 1. 
Telefon: 180-850. Csekkszámlaszám: 61055 

Példányszám: 3850
44146-689/2 - Révai (Fel.: Povárny Jenő)
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A Vasi Napok alkalmával a szombathelyi erdőgazdaság nagysikerű kiállítást rendezett a körmendi várépület termeiben, azonkívül kétnapos gyakorlati bemutató és ankét is gazdagította az erdészeti programot. A körmendi ankéten Mihályka Gyula a szombathelyi erdőgazdaság igazgatója mondott bevezetőt, majd 
Haszák Aladár, a szombathelyi erdőgazdaság főmérnöke, és Borsos Zoltán a sárvári erdőgazdaság terme

lési osztályvezetője tartott előadást. Ezt követően megnyitották a kiállítást, majd az ankét résztvevői megtekintették a nemesmedvesi erdőtelepítéseket, a rönöki 
fagyártmány üzemet, a nádasdi erdőkben a mestersé
ges vágásfelújításokat és alát elépítés eket, a szentgott
hárdi erdei fenyvesek természetes felújítását és a csá- 
kánydoroszlói csemetekerteket, magpergetőket és mag
tárolókat.

Róth Gyula Kossuth-díjas professzor 
a gyakorlati bemutatón

Három esztendős erdeifenyő és vörös
fenyő erdősítés

Gondos leányok távolítják el a gyomot a 
természetes felú.julású fenyőcsemeték 

közül

Borz és kis róka a fenyőcsemeték 
árnyékában — a kiállításon

Nagy segítséget nyújtanak az erdészeti 
munkához az újítások

A gyantacsapolás módszereit is 
bemutatták

Fontos kelléke az erdőművelésnek a 
meteorológiai állomás

A kámoni arborétum fenyőplantázs 
kísérletei

A fenyőtobozszárítás és magpergetés 
bemutatója

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



ERDŐGAZDASÁG 
és FAIPAR
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Mit látunk majd
az Országos Mezőgazdasági Kiállítás 

erdészeti és faipari bemutatóján?
A KISZ-fiatalok csoportos utazásának kedvezményei, feltételeiSzeptember 12-én nyitja meg kapuit az Országos Mezőgazdasági Ki

állítás, amelyen számos külföldi ország képviselteti magát. Albánia például most vesz részt először magyar mezőgazdasági kiállításon. A borkedvelő emberek pedig végig kóstolhatják a világ minden tájának borait. A nemzetközi borversenyre elhozza borait többek között Ausztrália, Mexikó és Ciprus is. Nagyszabású nemzetközi vetélkedésnek ígérkezik az idei Országos Mezőgazdasági Kiállítás.Mit láthatnak az erdőgazdaságok dolgozói a kiállításon? Az erdészeti és faipari bemutató bejáratánál két hatalmas fenyőfa-oszlop fogadja majd a látogatókat. Az oszlopok tetején jókora erdészcsillag lesz látható már messziről. Ugyanígy kiemelkednek a pavilon előtti oszloppilóták, amelyeket színes falevelekkel díszítenek. A bejárattól jobbra 
minta karácsonyfa-telepet találunk. A fenyőfákat a budapesti erdőgazdaságból telepítették át. Az erdészeti pavilont pedig úgy rendezik be, hogy a látogató az erdőben érez
ze magát. Az ablakokon fenyőfüggönyök csüngenek majd le. A falakon a Tokaj-hegyvidék, a Balaton környéke; a Duna és a Tisza köze gyümölcstermő vidékének fásítását mutatják be. Kiemelkedő jelentősége lesz a kiállításon a gyorsannövő fa
fajok, különösen a nyárfásítás be-

Példamutató máglyázás az ÉRDÉRT 
Pongrác úti telepén (Michalovszky István felv.) 

mutatójának. A bemutatón láthatunk helyes nyeséseket, nyesést hi
bákat fiatal és idős nyárakon egyaránt. Meggyőződhetünk arról is, hogy mi minden készül egy 30, egy 20, vagy egy 10 éves nyáriából. Ezzel is a nyárfásítás jelentőségét akarjuk kiemelni.Az erdészeti pavilonban kap helyet a vadászati bemutató is. Itt elsősorban az aranyéremmel kitünte
tett trófeákban gyönyörködhet a lá
togató. Bemutatják többek között a szarvasok és az őzek téli etetését és ápolását. A vadászatnak elsősorban export és valuta szempontjából van nagy jelentősége. Ezért a MAVAD bemutatja, hogy milyen valuta-jö
vedelmet jelent a vadexport.A pavilonon kívül, a szabadban 
csemetekerti bemutató várja a látogatókat. Itt magról vetett fenyő-, juhar- és nyárcsemetéket láthatunk többek között. Majd különböző fafajokkal elegyített kétéves erdősítéseket mutatnak be. Az erdészeti és a faipari pavilon között találjuk az 
ÉRTI fanemesítési bemutatóját és 
az Erdei Melléktermék Vállalat ki
rakatát.Míg az erdészeti pavilonban a fásítás, az erdőgazdálkodás jelentősé

A vadászati fényképpályázat határidejének 
meghosszabbítása

Ez év elején az Országos Erdészeti Főigazgatóság lapunkban fénykép
pályázatot hirdetett. Arra való tekintettel, hogy az őszi vadászati idény ér
dekes témái is szerepelhessenek a pályázaton, a főigazgatóság a pályázat 
határidejét most úgy módosítja, hogy a pályaművek beküldésének határ
ideje:

1958. december 31.
és a bíráló bizottság döntését

az Erdőgazdaság és faipar 1959. évi 2. számában 
hozza nyilvánosságra.

A pályázat egyéb feltételeit a következőkben ismét közöljük:
A pályaműveket 18 X 24 cm méretű nagyításban kell beküldeni. Egy 

pályázó több felvétellel is szerepelhet. A díjnyertes vagy megvásárolt képek
nek az eredeti filmjét vagy lemezét is be kell küldeni. Minden egyes kép 
hátoldalán feltüntetendő a kép témája, illetve annak pontos, vadászati 
szempontból is szakszerű leírása. Pályázni csak eddig nyomtatásban meg 
nem jelent felvétellel lehet.

A pályamunkákat az Országos Erdészeti Főigazgatóság által kijelölt 
bíráló bizottság bírálja el. A pályadíjak a következők:

I. díj: 2000,- Ft, 
két II. díj: 1000-1000,- Ft, 

három III. díj: 500-500,- Ft.
Egyúttal az Országos Erdészeti Főigazgatóság az arra érdemes pályamun
kákat külön jutalomban részesíti, illetve megvásárolja. A pályázat kimene
telétől és határidejétől függetlenül a szokásos tiszteletdíj ellenében az Or
szágos Erdészeti Főigazgatóság a beküldött pályamunkákat a Főigazgató
ság irányítása alatt megjelenő lapokban — Az Erdőben vagy az Erdőgazda
ság és faiparban megjelentetheti. A pályázat lezárása után a Főigazgató
ság a felvételeket nyilvános kiállításon is bemutatja.

A beküldött képekhez mindenki csatolja a kép szerzőjének teljes nevét 
és pontos címét.

A pályamunkákat az Országos Erdészeti Főigazgatóság címére kell be
küldeni (Budapest, V., Kossuth L. tér 11.).

gével ismerkedik meg a látogató, addig a faipari pavilonban világos 
képet kap a fa komplex felhaszná
lásáról. A fűrész- és lemezipar, a ládagyártás, a gyufagyártás, a most kiépülő forgács- és farostlemezgyártás és a Faipari Kutatóiintézet ezzel kapcsolatos legfrissebb eredményeit szemlélteti a faipar színes, mozaikszerű bemutatója.A faipari pavilonból kilépve jobbra a kis „állatkertet“ láthatjuk. Az „állatkert“ újabb ketrec sorral bővül az idén: az ország fontosabb vadfajai mind képviselve lesznek.Végül az erdőgazdaságokban hasz
nálatos gépekkel ismerkedik meg a 
látogató. A gépbemutatón új csehszlovák és német gépeket, elsősorban szállító eszközöket láthatunk majd.A kiállításra az erdőgazdaságok és a faipari vállalatok KISZ-istái cso
portosan is felutazhatnak. Gondoskodnak arról, hogy a fiatalok megfelelő szálláshoz jussanak. Elszállásolni az ipari vásár pavilonjában fogják a fiatalokat. 6—800 személy befogadására is alkalmas ez a pavilon. A fiatalok esti szórakozásáról 
is gondoskodnak. Műsorokat állítanak össze, filmbemutatókat tartanak esténként az ifjúságnak. A fiatalok a belépőjegyet is kedvezmé
nyesen kapják, ha csoportosan utaznak fel a kiállításra, ugyanis csak 2 forintot kell fizetniük. A csoportosan utazóknak külön kocsikat, szükség esetén pedig külön vonatokat is biztosítanak.
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Dr. BALASSA GYULA miniszterhelyettes:

Az erdészegyenruha becsületeSzerte az országban viselik rnár az új erdészegyenruhát az erdészeti dolgozók. Régi kívánsága teljesült ezzel az erdésztársadalomnak, hiszen az erdész, az erdőmérnök a közvetlen erdészeti szolgálatban az erdőnek, 
mint a nép vagyonának védel
mezője is és erdővédelmi szolgálatának gyakorlása során az új rendelkezések értelmében 
hatósági közegnek is tekintendő, de ezen felül minden erdészeti dolgozó a magyar nép vagyona egyik fontos részének, az erdőállománynak fenntartásáért, fejlesztéséért, az egész nép javára való gyümölcsözte- téséért dolgozik. Megérdemli tehát, hogy a megkülönböztető egyenruha viselésével is kifejeződjék az erdőgazdálkodás szervező, irányító és a napi munkáját lebonyolító testületéhez tartozása, ugyanúgy, mint a vasutasegyenruha is kifejezi a legfontosabb közlekedési intézményünkhöz tartozást.Egész bizonyosan nem szükséges hozzá hosszú idő, hogy az erdészegyenruhát mindenhol megismerjék és színe, szabása, az egyenruhán elhelyezett jelvény mindenki számára hirdesse, hogy aki viseli a magyar erdők felvirágoztatásának, értékei megóvásának és hasznosításának , j övendőjének szolgálatába állította munkásságát. De ez nem elegendő! El kell érnünk azt is, hogy az erdészegyenruha ne csak egy testülethez tartozást, ne csak az erdőgazdasági szolgálat vállalását fejezze ki, hanem egyúttal hirdetője legyen azoknak a magasabbrendü erkölcsi elveknek, amire az egyenruha kötelez.El kell érnünk, hogy minden erdészeti dolgozó, aki az erdészegyenruhát viseli, mélységesen érezze át, hogy mivel tartozik az erdészegyenruha becsületének. A mi munkánk nem csak a jelennek szól. A mai tevékenységünk, jó és rossz munkánk dönti el, hogy milyen erdőket örököl

nek tőlünk az utánunk következő nemzedékek. Ezen a téren minden könnyelműség, minden tudatlanság sokszorosan bosz- szulja meg magát. Tehát az erdészegyenruhának azt is ki kell fejeznie, hogy aki magára ölti, az egyúttal fel is van vértezve a szaktudásnak ma elérhető maximumával és meg is van benne a szakmai lelkesedés, hogy azt amit tud, meg is valósítja. Ugyanakkor azonban ki kell fejeznie azt is, hogy hűséges sáfárja annak az értékes társadalmi tulajdonnak, ami a kezére van bízva: az erdő faanyagának éppen úgy, mint az erdőgazdálkodás üzemviteléhez szükséges minden értéknek.Itt kell beszélnünk a társa
dalmi tulajdon védelmének nagyon is aktuális, nagyon is mai problémáiról. Ki legyen a veszélyeztetett társadalmi tulajdon tudatos védelmezője, ha nem az erdész, akinek már az egyenruhája is kifejezi, hogy egy olyan testülethez tartozik, amelynek feladata a nép értékes vagyonának megőrzése és gyarapítása. Az ellenforradalom után egyik legsúlyosabb problémánkká vált a társadalmi tulajdon védelme. Meglazultak az erkölcsök ebben a vonatkozásban is és a társadalmi tulajdon tiszteletének helyreállítása minden vonatkozásban nem csak ellenőrzési, hanem politikai-, erkölcsi nevelési probléma is. A társadalmi tulajdon védelmének két útja van: A vétségek, bűntettek megelőzése és a már elkövetett sérelmek 
megtorlása. Természetesen akkor járunk helyes úton, ha megerősítjük a megelőzés módszerét. Ehhez pedig egyik legjobb eszközünk — a széleskörű, gyors és hatékony ellenőrzés megszervezésén kívül — egy olyan erkölcsi közfelfogás kialakítása, amely a társadalmi tulajdont mindenkor sérthetetlennek tartja. És ennek a közérzésnek legyen kifejezője az erdészegyenruha becsülete.

Ezen az egyenruhán ne tűr
jünk foltot. Ne tűrjük meg magunk közt azokat a megtántoro- dott, megtévedt, laza lelkiismeretű társainkat, akik talán még tegnap velünk együtt küzdöttek a közös célokért. Ne tévesszen meg bennünket valami hamis barátiság, valamilyen gyönge ál- humanizmus azokkal szemben, akik esetleg évekig tanultak, dolgoztak sorainkban, de cselekedeteikkel méltatlanná váltak az erdészegyenruhához. Alapvető kérdés, hogy egyetlen bűncselekmény se maradjon meg- 
torlatlanul. Természetesen a megtorlásban is kövessük min
denkor a törvényes utat. Ne riadjunk vissza attól, akármilyen nehézségekkel jár is, hogy alkalmazzuk az alapelvet: aki a társadalmi tulajdont megkárosította, az megfelelő kártérítéssel 
is tartozik. Tegyük ezeket a problémákat központi kérdéssé. Az ellenség munkája még egyre hat és itt is, ott is érezzük bomlasztó befolyását. Különösen súlyos, ha vezető munkakörben dolgozók tántorodnak meg és rossz példájuk mérgezően hat egész erdőgazdaságokra.Az erdészeti dolgozók közvéleményének kell azonban végleges és határozott ítéletet mondani minden ilyen ügyben. Közösítsük ki magunk közül azokat, akik a becsületes munka, a nép vagyonának megóvása, az erdők fejlesztése helyett a köny- nyű és bűnös pénzszerzés útját választották. Ne tegyük kockára az erdészet és az erdészegyenruha iránt országszerte kialakuló megbecsülést, hanem az egész erdésztársadalom összefogásával mutassuk meg, hogy aki nem közénk való, azt eltávolítjuk sorainkból és biztosítjuk, hogy az erdészegyenruha valóban azt jelentse, amit jelentenie kell: magasabbrendü célokért, erdőségeink, népünk jövendőjéért küzdő becsületes dolgozók táborához való tartozást.
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Az Országos Erdészeti Főigazgatóság 
intézkedései a társadalmi tulajdon védelméreA szocialista gazdaság egyik döntő alappillére a társadalmi tulajdon. Az 1956. októberi ellenforradalmi események kártevései a társadalmi tulajdon védelmét meglazították és lezüllesztetiték. Ezen lazulások következtében — ha az elmúlt időszakot vizsgáljuk — Főigazgatóságunk területén is nagy számban fordultak elő bűncselekmények, szabálysértések és egyéb olyan kártételek, amelyeket a társadalmi tulajdon terhére részben közvetlenül követtek el, részben olyan mulasztások voltak, amelyek lehetővé tették a társadalmi tulajdon megkárosítását.A társadalmi tulajdont kezelő szerveknek is, de a bűnüldöző, különösen az igazságügyi szerveknek is. most már központi kérdésévé vált 
a társadalmi tulajdon fokozott vé
delme. Meg kell szüntetni e térem is a lazaságokat és a liberális elbírálást, mert akadályozzák szocialista fejlődésünket. Ebből a munkából ki kell venni a részét az Országos Erdészeti Főigazgatóság, valamint az irányítása alá tartozó erdőgazdaságok és faipari vállalatok minden vezetőjének és egyéb dolgozójának.Az elmúlt időszakból néhány példát kívánok kiemelni a tánsadalmi tulajdon terhére elkövetett különböző bűncselekményekből, szabálytalanságokból és fegyelmi ügyekből:Az Északsomogyi Állami Erdőgaz
daság vezetői a Füriem felvásárlójával összeszövetkezve, az erdőgazdaság faanyagát a felvásárlón keresztül juttatták el a felhasználókhoz, a felhasználói jutalékon pedig megosztoztak. Ebben az esetben a társadalmi tulajdont csalással károsították meg.A Mecseki Állami Erdőgazdaság anyaggazdálkodási előadója az anyagbeszerzési számlák meghamisításával. valamint azokról kért másolatok jogtalan felhasználásával és egyéb hasonló cselekményekkel 8500 forintos kárt okozott a népgazdaságnak.A Délmagyarorszáai Fűrészek anyag- és áruforgalmi osztályvezetője. hulladék tűzifa vagononkénti eladási árának saját részére való felhasználásával vétett a társadalmi tulajdon ellen.A Ládaipari Vállalat vezetői: igazgatója, főmérnöke és főkönyvelője a kiszállított anyagok ellenőrzésének elmulasztásával vétettek.A vidéki erdőgazdaságoknál gyakran fordulnak elő kisebb-nagyobb falopások. Egyes fatelepek nem mindig kérik az eladásra felajánlott fa eredetének igazolását és így megkönnyítik a lopás, vagy orgazdaság útján szerzett fa értékesítését.

Fejér megyében fordult elő, hogy az erdőgazdasági dolgozók a részükre természetbeni juttatásként iáró gallyfát gyakran nem a meghatározott kiadási napon, hanem az erdész 

távollétében vitték el és így nem egyszer jobb minőségű és nagyobb mennyiségű fához jutottak.Az Országos Erdészeti Főigazgatóság kollégiuma a múlt hónapban foglalkozott a társadalmi tulajdon védelmének kérdésével és arra utasította valamennyi illetékes főosztályának vezetőjét, hogy dolgozzák ki a munkaterületükre vonatkozóan ellenőrzési tervüket a javak megfelelő biztosítására és az elkövethető bűncselekmények kiküszöbölésére. A határozat alapján a Főigazgatóság 
főkönyvelősége irányelveket dolgozott ki az egyes erdőgazdaságok által tartandó vizsgálatok lebonyolítására és azok súlypontjára vonatkozóan. Az irányelvek — az eddigi tapasztalatok alapján — főként az állóeszközök erdészetek közötti átadásának, a munka- és védőöltözetek rendelteié iszerű felhasználásának, valamint az anyagutalványozás és anyagfelhasználás kérdésével foglalkoznak

Az erdőgazdálkodás vonalán az élőfakészlet és készletezett termékek hatékonyabb védelme érdekében a

Fényképről alig-alig, vagy csak egy pont
nak látszanak a szürke- és fehémyár- 
füzéreket gyűjtő erdőgazdasági dolgozók. 
Megközelítik a fa csúcsát, nagy tapasz
talatuk van már ebben a nyíregyházi er
dőgazdaság tiborszállási erdészetében. 
Gyűjtés közben a magas fák kisebb ter
mő ágait is levágják, mert az érett fü
zérek gyors munkára serkentenek. A fa 
tetején, a koronában dolgozó maggyűjtők 
közül kiválik László János, aki minden év
ben a legnehezebben megközelíthető fák
ra is felmászott és az idén is jelentős 
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az 
erdészet nyárból teljesíteni tudta mag
gyűjtési tervét. (Nagy József erdészeti 

szakelőadó). 

kerületivezető erdészeket a védelmi szolgálatnak a múlthoz képest fokozottabb ellátására utasítja az erdőgazdasági főosztály. A kerületvezetőknek a kártevés tettenérése és a kártevő kinyomozása terén még nagyobb eréllyel kell a jövőben eljár- niok. Figyelemmel kell lenniük az erdei termékek számbavételénél valamint átvételénél a visszaélési lehetőségek kiküszöbölésére.
A faipari vállalatok részére döntő szempont a fülledékeny faanyag időben való feldolgozása, a rönkök szakszerű átvétele, osztályozása és tárolása, a pontos méretre való termelés, a hulladékfeldolgozásnak a népgazdaság érdekében történő fokozása, valamint a gépek állandó karbantartása.Jelentős szerepük van a társadalmi tulajdon biztosításában a vállalati jogtanácsosoknak, ezért szükséges, hogy a szervek vezetői az eddiginél is jelentősebb mértékben tá

maszkodjanak jogászaik segítségére.Egyes területeken, így a Balaton- fdlvidéki Állami Erdőgazdaság ite- rületén már eredményes, öntevékeny munkával is találkoztunk. A rendőrség és az erdészet dolgozói tervsze
rűen ellenőrzik az erdőből kivezető utakat és a piacokat. Ez a munka már eddig is jelentős eredményeket mutat fel.A Politikai Bizottság 1955. novemberében hozott határozata hosszú időre megszabta büntető politikánk irányvonalát és leszögezte a bűn
üldözés három alapelvét:1. egyetlen bűncselekménynek 

sem szabad felderítetlenül marad
nia,

2. minden bűncsielekményt elkö
vetőt felelősségre kell vonni,3. a bűncselekménnyel okozott 
károkat meg kell téríttetni.Ezeket az alapelveket következetesen kell alkalmazni az Országos Erdészeti Főigazgatóság irányítása alá tartozó munkaterületen is.Ugyanakkor azonban, amikor következetes és kemény harcot folytatunk a társadalmi tulajdon védelméért, figyelemmel kell lenni a je

lentéktelen bűncselekményeket el
követő, vagy az első ízben megté
vedt dolgozókkal szemben. Itt a vállalatok vezetőinek — a törvény adta kereten belül — a büntető eljárás megindítása helyett fegyelmi úton kell eljárni.Hangsúlyozni kell még, hogy a társadalmi tulajdon védelmére nem 
kampányszerű, hanem állandó inten
zív munkát kell kifejteni.Remélhető, hogy a közelmúltban hozott határozatok és irányelvek biztosítani fogják Főigazgatóságunk területén a társadalmi tulajdon megfelelő védelmét, felszámolják a legutóbbi időszak lazaságait és segítséget nyújtanak a szocializmus további építéséhez.

Dr. Vágó Ödönaz Országos Erdészeti Főigazgatóság elnöki főosztályának vezetője
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Az erdőgazdaság feladatai 
a hároméves tervbenA Magyar Népköztársaság 1958. évi II. törvénye iktatta törvénybe az 1958—1960. évi hároméves népgazdaságfejlesztési terv irányelveit. A törvény meghatározza, hogy a népgazdaság fejlesztése hároméves távlati tervének elő kell irányoznia az életszínvonal szerény, de folyamatos további emelkedését, biztosítania kell a termelőerők további fejlődését és a népgazdaság szocialista szektorának erősödését és kiszélesítését. E célkitűzéseket a hazai erőforrások kihasználására kell alapozni.A nagy átfogó terveken belül az erdőgazdaság hároméves tervfeladatát a törvény 21. §-a a következőképpen szabja meg:

„Az élőfakészlet gyors növelése érdekében a tervidőszak alatt 
mintegy 50 ezer hektár új erdőt kell telepíteni. Ebből 23 000 hek
tárt kitevő területen kell nyárfát telepíteni a folyók hullámteré
ben, a csatornák, vízfolyások, utak és vasutak mentén“

Javul az erdőgazdaságok és a faipar 
kooperációjaA közelmúltban tartott faipari igazgatói értekezleten többek között szóba került az erdőgazdaságok és a faipari vállalatok közötti kooperáció is. Felkerestük Stróbl Kálmánt, az OEF faipari főosztályának vezetőjét, hogy olvasóinkat is tájékoztassuk a megbeszélésen felmerült kérdésekről.

— Valóban' sok hiányosság aka
dályozta az elmúlt években áz erdő
gazdaságok és faipari vállalatok koo
perációját — felelte kérdésünkre. — 
A javulás jelei — ha nem is gyors 
ütemben — már az elmúlt évben is 
megmutatkoztak, bár még sok baj 
volt a nem szerződésszerű szállítá
sokkal. Ez év első felében azonban 
már komoly eredményekről számol
hatunk be e téren is. Ezt igazolja az, 
hogy — az elmúlt évektől eltérően — 
a szerződések teljesítése csaknem 
teljesen tervszerű volt. A szállítá
sok, ütemezését az erdőgazdaságok 
általában betartották, és jelentősebb 
túlteljesítés a fülledékeny fafajokban 
nem volt. A közel 136 ezer köbméter 
tényleges beszerzésből csupán 794 
köbméter volt kooperáción felüli 
szállítás. Ennek közvetlen eredménye 
az volt, hogy míg például a múlt év 
első negyedének végén az ipar rönk
készlete 90—100 ezer köbméterre 
nőtt meg, addig az idén ugyanekkor 
alig 70 ezer köbmétert kellett tárol
nia, és csak a legnehezebb időszak
ban, május—júniusban, érte el a 
készlet a 100 ezer köbmétert.— Ez rendkívül kedvező az eddigiekhez képest, de vajon mit takarnak az országosan globális számok?— kérdeztük.

— Sajnos nem minden erdőgazda
ság szállít tervszerűen. Ha ehhez 
hozzávesszük, hogy sokszor a MÁV
— az irányvonat szervezés érdekében
— is hozzájárul a nagyobb tételek 
egyidejű szállításához, akkor belát
ható, hogy vállalataink egy része az 
idén sem szabadult meg a rönkzú- 

dulástól. Különösen a lemezipari 
vállalatok küzdöttek nagy nehézsé
gekkel. Például Hároson voltak olyan 
napok, amikor 50—60 vagon érkezett 
be egyszerre. Ugyanilyen nehéz hely
zetbe került a Szegedi Falemezgyár 
is. Ez a vállalat a múltban 360 va
gonnál többet nem kapott havonta, 
míg az idén májusban 560 vagont 
kellett fogadnia részben hazai, rész
ben import szállításból. Mindezek 
természetesen kihatnak az anyag
mozgatásra, a szakszerű tárolásra s 
nem utolsó sorban az önköltségre.— Véleménye szerint mi volna a további teendő?

— Mindenekelőtt mind az erdő
gazdaságoknak, mind a faipari vál
lalatoknak azon kell munkálkodniok, 
hogy a kooperációnak ezt az elért

>O<XXK>O<X}Ü<XXXXXXX}(XXXHX)<KX)<X>^<XXKK

KGST munkacsoport ülés BukarestbenA szocialista országok erdőgazdasági együttműködésének keretében, Bukarestben 1958. június 16—21-ig tartott értekezletén az erdőgazdasági 
tudományos kutatási tervek elkövetkezendő évekre vonatkozó kérdéseit tárgyalták meg. Az értekezleten részt vettek Bulgária, a Magyar Népköztársaság, Német Demokratikus Köztársaság, Lengyel Népköztársaság, Román Népköztársaság, Szovjetunió, valamint a Csehszlovák Köztársaság kutató intézményeinek képviselői.A részvevő országok népgazdasági ágainak gyors fejlődése maga után vonja a faszükségletek növekedését is. Ezeknek a növekvő szükségleteknek kielégítése hatalmas követelményeket támaszt az egyes országok erdőgazdaságaival, az erdőgazdasági tudományos kutatóintézetekkel szemben, különösen az erdők termelékenységének növelése, az iparifakihozatal emelése, az erdők egészségi állapotának megjavítása, valamint az erdőgazdasági, fakitermelési munkák gépesítésének érdekében.A munkacsoport ülésén értékelték a tudományos kutatás jelenlegi helyzetét, meghatározták a legsürgősebb feladatokat a tudományos kutatás és kísérletezés terén, figyelembevéve az erdőgazdaság és a fakitermelés perspektivikus fejlesztésére vonatkozó, s már lefektetett irányelveket. Fontos lépés volt az itt kidolgozott irányelvek, a kutatási tervek koordiná
lása, az együttműködés további biztosítása, valamint a meglévő kutatási 
eredmények átadása, s azok gyakorlatban való bevezetése szempontjából is.A magyar edészeti kutatást Partos Gyula, az ÉRTI igazgatója és Sze
pesi László igazgatóhelyettes képviselte.Az értekezlet mindvégig baráti szellemben eredményesen fejezte be munkáját.

A tolmácsi falepárló munkájából: párlás 
után hatalmas tartályokban gyűjtik 
össze a nyers falevet. A képen: Dinkó 

Gábor fődesztillátor

színvonalát megtartsák. Ezenkívül 
azonban feltétlenül tovább kell 
menni abban az irányba, hogy min
den egyes erdőgazdaság és faipari 
vállalat között tökéletes legyen az 
együttműködés. Az elmondottakból 
is következik, hogy különösen azok
nak az erdőgazdaságoknak a szállí
tási ütemezését kell megjavítani, 
amelyek a lemezipari vállalatoknak 
szállítanak. Itt elsősorban az volna 
a kívánság, hogy az erdőgazdaságok 
már a szerződés megkötésekor legye
nek a vállalatok segítségére azzal, 
hogy olyan szállítási kötelezettséget 
vállaljanak, amit a lemezipari vál
lalatok fogadni is tudnak. Azt hi
szem, ha ezt megvalósítjuk, akkor 
a termelést és az önköltségcsökken
tést elősegítő termelési kooperáció 
újabb eredményeiről számolhatunk 
be — mondotta befejezésül Stróbl Kálmán. F. L.
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Az erdőgazdaság fejlesztése — 
és ami az útjában állAz erdőgazdasági termelés fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről hozott minisztertanácsi határozat négy év óta igen komoly szakmai feladatok elé állítja erdőgazdaságainkat, Ezeknek a feladatoknak egy résszé számokban mérhető, teljesítésük az elszámolások során kimutatható. Nem volt azonban mód eddig ellenőrizni azoknak az intézkedéseknek megtételét, amelyek az erdőgazdasági munka színvonalának emelésére irányulnak, amelyeknek nyomán kell, hogy javuljon erdeink állapota, élőfatermelésünk minőségileg és mennyiségileg emelkedjék. Annak érdekében, hogy felső vezetésünk ebben a tekintetben is tájékozott legyen, a főigazgatóság az erdőrende

zési főosztály fejlesztési osztálya út
ján az ország valamennyi erdészeté
ben szúrópróbaszerűen vizsgálatokat 
folytat.Az elmúlt év nyarai óta folyó vizsgálat során elsőnek az északi er
dős vidék erdőgazdaságai, illetve er
dészetei kerültek vizsgálatra. Mivel a határozat végrehajtására irányuló részletes szakmai utasítások közül elsőnek az erdőművelési jellegűek jelentek meg, a vizsgálat is elsősor
ban az erdőművelési — csemetetermelési, erdőtelepítési, erdőnevelési 
— munkákat ellenőrizte, de kiterjedt ezen túlmenően az erdőhaszná
lati, gépesítési, feltárási, munka

idén már mintegyállamvasutaknak, az álterületének behintésére.
terü- mű- 8000

Fent: követ termel Le- 
sencetomajon a Vadász

brigád

Lent: kavicsfelterhelés
Uzsán

szervezési, munkásvédelmi és ellá
tási kérdésekre is és így felölelte nagyjából az egész erdőgazdálkodást. A vizsgálat zárójegyzőkönyveit az érintett erdőgazdaságok megkapták és eredményeit a főigazgatóságon tartott igazgatói értekezleten 
vitatták meg. Az értekezleten az igazgatók és főmérnökök egyhangúan hangsúlyozták a lefolytatott vizsgálat igen nagy jelentőségét. Rámutattak arra, hogy közelebb vitte őket a határozat szellemének, az egyes utasítások értelmének megismerésében. Örömmel vették az általuk elért eredmények elismerését és egyetértettek a megállapított hiányosságok felfedésével.Ez alkalommal ismét erősen érzékelhető volt, hogy milyen sokat jelent számunkra ez a határozat, milyen tisztán jelöli meg az utat, amelyen az erdőgazdasági termelés fejlesztése érdekében járnunk kell. A jó minőségű telepítési anyag megtermelése, a termőhelynek megfelelő fafajok és ezen belül a gyorsannövök fokozott telepítése, elegyes állományok létrehozása, az elmaradt ápolások behozása és az ápolóvágások során a helyes állományszerkezet kialakítása, a felújítóvágások elterjesztése, a feltárás, gépesítés fokozása azonban olyan feladatok elé állítja az erdőgazdaságokat, amelyeknek eleget tenni csak

Időíevmelés 
a keszthelyi 
evcl&gazdaságoanA keszthelyi erdőgazdaság létén két gyöngykavicsbánya ködik és köbméter gyöngykavicsot szállítottak az lomásokUgyancsak az üdülő helyek sétányainak karbantartására is nagyobb mennyiséget szállítanak. 

megfelelő feltételek alapján tudnak. Az első és legfontosabb feltétele a 
megfelelő szakértelem; hogy a végrehajtáshoz megfelelő létszámú, 
képzettségű és nem utolsó sorban 
kellő gyakorlattal rendelkező szak
munkás, erdész és erdőmérnök álljon rendelkezésre.Az értekezleten résztvevő igazgatók és főmérnökök mindegyike ennek a fontosságát hangoztatta. Rámutattak a szakmunkásképzésünk eddigi kudarcaira, erdésztechnikusképzésünk hiányosságaira, er’dőmér- nökellátottságunk megdöbbentő elégtelenségére. Rakonczay Zoltán, a mátrai erdőgazdaság főmérnöke felhívta a figyelmet arra, hogy erdészeink, erdőmérnökeink legnagyobb hányada, vagy legalább húsz évi, 
vagy csak csekély gyakorlattal rendelkezik. Mintegy húsz „korfoknyi“ 
hiány mutatkozik a kettő között. Ezt a körülményt figyelembe kell venni a rendelkezésre álló szakemberellátottság minőségének elbírálásában és ennek figyelmbevételével kell gazdálkodnunk még meglévő, kevésszámú, nagygyakorlatú szakembereinkkel. Különös súlyt kapott a felszólalások során a főiskoláról 
kikerülő fiatal mérnökökkel való 
foglalkozás. Sok névleges kezdeményezés után most be kell látnunk, hogy ezen a téren úgyszólván sem
mi sem történt. A fiatal szakembereink minden különösebb támoga
tás nélkül, magukrahagyatva csetle- 
nek-botlanak az üzem útvesztőiben. Nagyrészt ez okozza, hogy nem szívesen vállalnak munkát az üzemben, és ha mégis odahelyezik őket, menekülni igyekeznek. A szakemberhiányt az erdőgazdaságok már ma is súlyosan érzik. A sárospataki erdőgazdaság éppen a szakkáder- helyzete miatt volt kénytelen megszüntetni, illetve szükségmegoldást alkalmazni a szakfelügyelői rendszerben. Ha megfelelő intézkedések nem történnek, akkor az idősebb korosztályok kiöregedése folytán a helyzet veszedelmes mértékben romolhat és veszélyeztetheti az egész fejlesztéstA baj felismerése a gyógyítás első lépése. A fejlesztés útjában álló akadályok felismerése az értekezleten elhangzottak szerint már általános, de sürgősen kell, hogy jöjjenek a további lépések is.

J. R.

Őrizetbe vették a zamárdi erdő
gazdaság volt igazgatóját és főmér
nökét. A zamárdi erdőgazdaságnál történt súlyos visszaélések ügyében Pópity Jenő volt igazgatót és Kiss Lajos volt főmérnököt az ügyészség őrizetbe vette.

Szálastakarmány és alomszalma 
hiányának pótlása. Az erdőgazdaságok idei szálastakarmány és tavaszi szalma, valamint alomszalma hiányát a Földművesszövetkezeti 
Országos Termény értéke sítő Köz
pont (Budapest, VI., Csengery u. 41.) 
útján kell pótolni. Az erdőgazdaságok tehát közvetlenül lépjenek érintkezésbe a központtal.
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Az egri népkertben rendkívüli közönségsikerrel tartották meg
az Északmagyarországi Erdő- és 

Mezőgazdasági Kiállítást, '•illetve vásárt. Ezt az öt erdőgazdaságot megmozgató látványos, szép

Csemeteültetés gödörfúróval: ez is a ki
állítás egyik népszerű bemutatója voltkiállítást méltán nevezhetjük az erdészet seregszemléjének. S talán helyes is, hogy azon a kiállításon, ahol

a Börzsöny, a Mátra, a Bükk, 
Tokajhegyalja és a Zemplén- 

hegység jelenét és jövőjét * szándékoztak bemutatni, a szokottnál nagyobb teret kapott az erdészet. Legjobban erdősült területeink, az egri, sárospataki, miskolci, parádi és balassagyarmati erdőgazdaság jelentkeztek ezen a kiállításon sokoldalú munkáikkal.Az erdészet sikerét az eredeti bemutatók alapozták meg.
A kiállítás kis csemetekertjében nemcsak a csemeték sokfélesége és az ültetés szakszerűsége, szép rendje tűnt fel a látogatóknak, hanem megismerkedhettek az erdőművelés sok gonddal, nehézséggel jelentkező munkájával és a gépesített módszerekkel is. Igen sok nézője akadt

Munkában az öttonnás német emelődaru

SEREGSZEMLÉJE

az MRP motorfűrészre szerelt 
gödörfúrónak, amelynek segítségével különösen kopárainkon vált könnyebbé és egyszerűbbé az erdősítés. Észak-magyarországi erdőgazdaságaink az elmúlt három esztendő alatt saját nevelésű csemetéikből több mint tizenötezer hektáron telepítettek erdőt.A látogatók működés közben láthatták és ismerhették meg a fahasználati gépeket. Kerékgyártó Béla, a miskolci erdőgazdaság többszörösen kitüntetett fakitermelő brigádvezetője jóformán abba sem hagyhatta villany- és motorfűrészével a darabolást. A legnagyobb sikert

az egykezes kis motorfűrész, a 
Druzsba aratta.Pap András a parádi erdőgazdaságból a Panther emelődaru működését és sokoldalú használhatóságát mutatta be. Ez a német emelődaru az egyik legnehezebb erdészeti munkát, a súlyos rönkök felterhelését oldja meg a vágásterületen és rakodókon egyaránt. Sokan megcsodál-

Tetszik a látogatóknak a kis szovjet 
Druzsba, amelynek munkáját Kerék
gyártó Béla brigádvezető mutatja beták a népkert fáira szerelt és kitűnően működő

közelítő kötélpályát,az úgynevezett „lasszókábelt“,A fagyártmánytermelés és az erdőből kikerülő faanyag faipari felhasználása a kiállításon külön teret kapott,
az Északmagyarországi Fűrészek 

felnémeti telepe;alig félméteres kis gatter-modellel jelent meg a kiállításon és a parányi keretfűrész látványos munkája ugyancsak sok érdeklődőt vonzott. Egyébként a kiállítás szembetűnően jelképezte az erdészet és a faipar szoros együttműködésének jelentőségét.Az erdészeti melléküzemágak bemutatói is érdekesek, szemléletesek voltak Petőfi Imre répáshutai fa-

Petőfi Imre erdei munkás, ki nem régi
ben kapott kormánykitüntetést, begyújt 

a mészégető kemencébekitermelő munkás, ki nemrégiben kapott kormánykitüntetést,
a szénégetést és mészégetéstmutatta meg, úgy, ahogy a valóságban történik. A mészkemencét be is gyújtotta és a nézők szemeláttára alakult át a kő mésszé, ami az építőiparban és a szőlők permetezésénél annyira nélkülözhetetlen.Mint minden erdészeti kiállításon, ezen is

a vadaskertnekvolt a legtöbb látogatója. A vaddisznó malacokat, az őzikéket és a délceg agancsú szarvast állandóan nagy tömegek vették körül. A vadászati pavilonban azután a. laikus közönség is tájékoztatót kapott vadállományunk rendkívüli fejlődéséről s a kiállított arany-, ezüst- és bronzérmes trófeákból megállapíthatta, hogy itt általános fejlődésről van szó. A vadászati pavilonban Kocsis Mihály szilvásváradi fő vadász az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás összehangolásáról is szakszerű tájékoztatást nyújtott.Szembetűnt az erdészeti vonatkozású makettek, különféle szemléltető tárgyak, valamint
a csont- és fafaragások

A felnémetiek gatter-modellje, amely 
éppen úgy dolgozik, mint a valódi 

keretfűrész
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művészi színvonala is. Simon Károly erdész, Gál István erdőmérnök, Kocsis Mihály fővadász és Simon István erdőgazdasági dolgozó közös munkája az az aprólékos gonddal készült kis terepasztal, amely a hegyvidékek erdőgazdálkodását mutatja be, alig négy négyzetméteres területen. Simon Károly szilvásvá-

Bandi, a parádi erdőgazdaság szarvas
bikája véglegesen az egri népkert ven
dége marad, mert a városi tanács az élő • 
vadbemutató sikerén felbuzdulva elhatá
rozta, hogy a népkertben az egri erdő
gazdaság védnöksége alatt állandó jel

legű állatkertet létesítradi erdész agancsból készített remek faragásai a műértő közönség figyelmét is felkeltették.Az egri erdőgazdaság 
vadászkonyhával kedveskedett a látogatóknak: olcsó áron ízletes malacpecsenyét és őzpörköltet készítettek és árusítottak.Az erdészeti kiállítás oly jól sikerült Egerben, hogy mellette a mezőgazdaság bemutatói sajnálatosképpen elsikkadtak. Ennek elsősorban az az oka, hogy a mezőgazdasági részlegek rendezői túlnyomórészt a szokványos megoldásokat alkalmazták s csupán a földművesszövetkezetek kisgép bemutatója állott az erdészeti kiállítás színvonalán.A kiállítás megtekintése után a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője is és minden dicséretnél többet jelent, hogy az egri kiállítás jó nehány makettje és kiállítási tárgya

felkerül az Országos Mezőgaz
dasági Kiállítás erdészeti pavi

lonjába is,azonkívül a fővárosi nagy kiállítás megrendezésében az Egerben kitűnt erdészeti dolgozók is résztvesznek.
AZ ERDŐ

MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÁRA : 

egy évre 60 Ft. félévre 30 Ft

A DEBRECENI ERDŐQAZDASÁQ

Ct szárdúli yUelágazd a sági állító somA Tiszántúli Mezőgazdasági Kiállításon helyet biztosítottak az erdőgazdaságoknak is abból a célból, hogy a tiszántúli erdőgazdaságok a nagy közönség elé tárják eddigi eredményeiket. Ez csak részben következett be, mert a hiányos előkészítés következtében csak a debre
ceni erdőgazdaság vonultatta fel do
kumentációját, erdőgazdasági és vadászati kiállítási tárgyait. A debreceni erdőgazdaság pavilonjában különösen értékes volt a Hajdú-Bihar 
megyei vadászati gyűjtemény és bizony nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek is szívesen nézegették a kitömött borz, pézsma, mókus, vaddisznó, nyest, hermelin és az olyan ritka állatot, mint a túzokot. ízlésesen dekorálták az utakat négyéves fenyőcsemetékkel és szemléltetve mutatták be a kőris, éger, galagonya maggyűjtés eredményeit. Az erdőgazdaságokban használatos gé

Vadászati szakemberek tanfolyamaKéthetes tanfolyamon vettek részt az erdőgazdaságok, állami gazdaságok vadgazdálkodását irányító szakemberek, valamint a megyei taná
csok vadászati felügyelői és a Ma
gyar Vadászok Országos Szövetségé
nek szakelőadói. Az Agrártudományi Egyetem továbbképző intézetében, ahol a tudományos vadgazdálkodás legújabb módszereivel ismerkedtek meg. Dr. Rudnyányszki Antal egy térni adjunktus, a tanfolyam vezetője elmondotta, hogy hazánkban ez az első eset, hogy a vadgazdálkodást ilyen magas fokon oktatják.A több mint ötven hallgatóból álló
pilla n fás a

(Nemrégiben páros levélváltás 
történt lapunk hasábjain a nagy
kőrösi pipagyár és az egyik er
dőgazdaság között. Olvasóink 
kívánságára, most a pipagyár
ban tettünk villámlátogatást.)Hivatalos elnevezése ugyan aszta- 

losárugyár, de messze a környéken, távolabbi országrészeken, sőt már külföldön is úgy ismerik: nagykőrö
si pipagyár. Valóban nem könnyű eldönteni, mi is az igazi „profilja“: az asztalosárugyárban pipát is gyártanak, vagy a pipagyárban asztalosáru is készül? Ha az ember Kovács László igazgatót hallja, a pipa csak mellékcikk, de ha a 68 éves kora ellenére is fiatalos, örökmozgó Szath- 
máry Imrét, szavaiból az derül ki, hogy a remeknél remekebb (és olcsó) konyhabútorok, szobaberendezések, a száz és százezer gyümölcsláda, a vasalónyelek ezrei a pipagyártás mellett készülnek ...Mindkettőjüknél érthető a „szakmai sovinizmus“, hiszen az igazgató mestersége asztalos, Szathmáry lm- 

peket is sokan megbámulták, különösen a Szegedi-féle suhángkieme- 
lő és a csehszlovák motoros láncfűrész keltett elismerést.Igen sokan időztek a Tisza-menti erdészet kerületéből kitermelt 226 
éves tölgyfa rönknél is. Ennek magassága 3 méter, átmérője pedig 166 centiméter. A tamariszk levegőben lógó gyökérzete pedig méltán keltett csodálkozást, annál is inkább, mert a látogtató közönség tiszántúli volt, ahol ez a tamariszk faféleség legyőzi a szikes földek keménységét és a gyökérzetével áthatol a szikes rétegeken is.A »debreceni erdőgazdaság kiállítása, annak megrendezése Halász László és Balogh József érdeme. Különben a kiállítást Dögéi Imre földművelésügyi miniszter is megtekintette és elismerését fejezte ki az erdőgazdaságnak a kiállítás sikere érdekében végzett munkájáért.
tanfolyam foglalkozott a korszerű 
vadgazdálkodással, a vadtenyésztés
sel, a jó üzemgazdálkodással, a vad
kárelhárítással, a ragadozók irtásá
val, az élővad befogásával és a lőtt 
vad kezelésével.A hallgatók a tatai és a telki re
zervátumban gyakorlati oktatásban 
is részesültek. Megtekintették a két példád rezervátumot és az értékes agancs-gyűjteményt. Vizsgát tettek a szarvasbőgés utánzásából, gyakorolták az őzhívást és a nyúlsírást. Előadást hallgattak a vadon élő állatoknál fellépő gyakori betegségekről és azok gyógyításának módjairól.
pipagyárbare pedig az ország egyik legelső, legidősebb pipa-szakembere.Nos, a jó pipa titka a jó fa. A legjobb fa pedig az Albániából importált Bruyere-fa. Ezt még az albánok félökölnyi tömböcskékre fűrészelik, s itt, Nagykőrösön esztergálják, fúrják, fényezik kívül-belül csillogóra, pipafejjé. Ezután beleillesztik a szárat, ami rendszerint nyersgumiból készül, s máris kész a fiatalok merészen előrelendülő, hetyke „angol“ vagy „francia“ pipája. Ha meg kicsit hasasabbra, öblösebbre formálják, és hajlított szárat, fe- jebúbjára meg fémkupakot kap, az öregebbek, megfontoltak, kontemplativ hajlamúak pipája. Mindkét fajtának vannak persze változatai, s mindkét fajta méltó versenytársa volna a világhírű Dunhill-gyártmá- nyoknak.Aztán közösen sorolják: készül itt vasalónyél, mák- és kukoricadaráló nyele, gyümölcsláda, hűtőházi láda annyi, hogy Szabolcs csak győzze ontani a Jonathánt. k. E.

8

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Döntés az erdőgazdasági
és faipari szakmunkásképzés fejlesztésérőlAz Országos Erdészeti Főigazgatóság Kollégiuma a közelmúltban állást foglalt ebben a fontos kérdésben. Régi probléma kerül ezzel megoldásra, mert a szakmunkások hiányát az erdőgazdaságok már régen súlyosan érzik. Különösen azokban az erdőgazdaságokban voltak és vannak gondok a munkaerő problémával, amelyek iparvidéken vannak. Ha azonban jól körülnézünk, akkor szinte valamennyi erdőgazdaságnál azt a helyzetet találjuk, hogy az erdőgazdasági munkások — elsősorban a fakitermelők — kiöregedőben vannak és nincs megfelelő utánpótlás. Fiatalok rendszerint csak ideiglenesen vállalnak erdei munkát, amíg másutt nem találnak jobb munkalehetőséget. A foglalkoztatott munkások zöme időszaki dolgozó és az állandó munkások száma csekély. Az okok ismeretesek: máshol, elsősorban az iparban, a szociális és kulturális igények kielégítésének lehetőségei sokkal bőségesebbek, a dolgozókat kényelmes munkásszállásokon helyezik el, vagy naponta szállítják a munkahelyre és vissza. Ezzel szemben az erdei munkásnak sokszor napi tíz vagy több kilométert kell gyalogolni a munkahelyére és onnan ismét haza vagy a szállására. A szociális és kulturális igények kielégítése a területi szétszórtság miatt, még ha az anyagi lehetőségek megvolnának is, nehézségekbe ütközik.

AZ ERDEI MUNKA a legnehe- sebb munkák közé tartozik. Most itt csak egy adattal világítjuk ezt meg: a napi energia-elhasználás pótlására legalább ötezer kilogramm kalória szükséges, ami a vájár kalóriaveszteségének szintjén mozog. Ezen felül el kell viselni az időjárás viszontagságait. A bérezés tekintetében az erdei munkás mégis az ösz- szes ipari munkák szintje alatt van. A fakitermelő munka elég veszélyes, kellő begyakorlottság és hozzáértés hiányában sok a súlyos baleset és amellett alacsony a teljesítmény (jelenleg országos átlagban 1 m3 körül van és az utóbbi évekhez képest visszaesést mutat).Azok az erdőgazdasági vezetők, akik felelősséggel gondolnak a távolabbi jövőre, határozottan törekednek árra, hogy állandó szakmunkásgárdát alakítsanak ki. Ehhez azonban szükséges, hogy a szakmunkásokat megfelelő bérezésiben részesítsék. És tegyük hozzá, hogy a megfelelő munkaszervezet kialakítása és a kiképzett szakmunkások egész éves foglalkoztatása sem lebecsülendő feladat, mert még a kielégítő bérezés alapján sem közömbös a munkások számára, hogy egy éven keresztül tizenkét hónapig vagy csak nyolc-tíz hónapig kapnak munkát az erdőgazdaságtól.
HATÁROZATÁT mindezeknek a kérdéseknek a szem előtt tartásával 

hozta meg az OEF Kollégiuma az erdőgazdasági szakmunkásképzéssel kapcsolatban. Ennek a határozatnak alapelvei a következők:
1. Az erdőgazdaságok állandó 

munkásszükségletét szakmunkás
képzés útján kell biztosítani.

2. A szakmunkásokat részben a 
meglévő munkásokból kell átké
pezni, az utánpótlást azonban a 
VIII. általános iskolát végzett fa
lusi fiatalok — elsősorban az er
dészeti dolgozók családtagjai — 
köréből kell szerződtetni.

3. A szakmunkásképzés során a 
gyakorlati képzést kell előtérbe 
helyezni, de ugyanakkor megfe
lelő elméleti képzést is biztosítani 
kell úgy, hogy az elméleti és gya
korlati képzés együttvéve nép
gazdasági szinten megfeleljen a 
„szakmunkás” szintnek és ennek 
következtében a szakmunkások 
hatóságilag elismert szakmunká
sokká váljanak.

4. Az előző pontban mondottak
nak megfelelően a szakmunkások 
gyakorlati képzését az erdőgazda
ságoknál kell megszervezni.

5. A szakmunkásképzés irányí
tása, a megfelelő színvonal bizto
sítása érdekében „Erdészeti Szak-

Képesítő vizsgák 
az erdészeti technikumokbanJúnius folyamán zajlottak le a képesítő vizsgák az erdészeti technikumokban. A szegedi és a soproni 

technikumban a rendes tagozat tanulói egyaránt bizonyságot tettek elméleti felkészültségükről és arról is, hogy ismereteiket az erdőben is jól tudják alkalmazni. Az eredmények megmutatták a nevelő tanárok jó elő készítő oktató munkáját.
Különösen igen szép a szegedi er

dészeti technikum 3,8-es átlaga és a 
soproniak közül a IV. c. osztály 
3,25-ös átlaga. Gyengébb átlagos eredményt mutatott fel a soproni IV/a és IV/b osztály az előbbi 2,92-es az utóbbi 2,54-es átlagot tudott csak felmutatni. A Szegeden képesítőző erdésztechnikusok 35-en voltak, ezek közül 5 végzett kitűnő, 1 jeles, 18 jó, 9 közepes és 2 elégséges eredménnyel. A soproni IVa. osztályban 1 kitűnő, 1 jeles, 7 jó, 11 közepes, 3 elégséges és 5 elégtelen tanuló volt, a IVb. osztályban 1 jeles, 16 közepes4 elégséges és 5 elégtelen, míg a soproni IVc. osztályban 2 hallgató végzett kitűnően, 3 jeles, 5 jó, 8 közepes, 3 elégséges és 3 elégtelen eredménnyel. Ugyanakkor Szegeden és Sopronban is képesítőztek a levele
ző hallgatók a következő vizsgaeredménnyel: Szegeden volt 2 jeles,5 jó, 8 közepes és 4 elégséges ered- 

munkásképző. Iskolát” kell felállí
tani.

6. A fiatalok képzése, megfelelő 
bérezése a következőképpen tör
ténjen:

a) a VIII. általános iskolát vég
zett fiatalokat 2 év próbaidőre le
szerződtetik. Erre az időre — rend
szeres gyakorlati foglalkozás mel
lett — havi 400—600 Ft díjazás
ban részesülnek és munkaruhát 
kapnak.

b) A 2 év próbaidő alatt bevált 
fiatalokat további 2 évre szerződ
tetik most már tanulónak. A ta
nulóidő kezdetén a fiatalok 3 hó
napos előkészítő iskolába kerül
nek (bentlakásos). A tanulási idő 
alatt az iskolától ösztöndíjat kap
nak.

Utána visszakerülnek az erdő
gazdasághoz és most már rendes 
munkaidőben végzik a különböző 
munkákat. A bérezés ebben az 
időben a végzett munka alapján 
történik. Teljesítménybéres mun
ka esetében azonban a tanulók 
nem a teljes keresetet kapják kéz
hez, annak egy részét szociális 
ellátásuk megjavítására kell for
dítani.

A tanulóidő második évének vé- 

ményű, Sopronban pedig 1 kitűnő, 3 jeles, 3 jó, 5 közepes, 4 elégséges és 1 elégtelen.Általában az volt a tapasztalat, hogy a rendes tanulóknál a szakmai tárgyak eredményei jobbak voltak, mint a közismereti tárgyaké. A levelezők a közismereti tárgyakból is igen szépen vizsgáztak. Viszont meg kell állapítani, hogy a soproni technikum IVa. és a IVb. osztályának feltűnően gyenge eredménye bizonyára a rendkívüli körülmények következménye, amit mutat a IVc. osztálynak jó átlaga. Tehát nem a tanári, nevelőig munka volt eredménytelen, hanem vagy már a beiskolázásnál történtek hibák, vagy pedig külső hatások okozták a kedvezőtlen felkészülést. Nem fordult még elő, több évi vizsgáztatás során, hogy két osztályban összesen 10 tanulót kellett volna javító vizsgára utasítani, mint ahogy erre idén szükség volt. Remélhetőleg ez az átmeneti megtorpanás jövőre már megszűnik.A képesítőt tett erdésztechnikusok az oklevéllel együtt azonnal megkapták a munkahelyükre való beosztásukat is és ott bizonyára megmutatják, hogy nem csak az iskolapadban, hanem a gyakorlati életben is megállják a helyüket.
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gén, a fiatalok 2—3 hónapra újra 
visszakerülnek az iskolába, ahol a 
tanultakat rendszerezik, elmélyí
tik, és akik leteszik a vizsgát, meg
kapják a szakmunkás bizonyít
ványt.

c) Az eredményes szakmunkás
vizsga után a szakmunkásokat 
5—9 Ft-ig terjedő személyi beso
rolásban kell részesíteni, s ez az 
alapja a teljesítménybéres elszá
molásnak is.

d) A tanulóidőbe a próbaidő is 
beleszámít és ezalatt az idő alatt 
évenként egy hónap fizetett sza
badság, továbbá mindazon járan
dóság megilleti a fiatalokat, amit 
a Munka Törvénykönyve vagy 
egyéb rendeletek a tanulók ré
szére előírnak.

7. A fiatalokon kívül a 27. élet
évét betöltött és legalább 5 éves 
szakmai gyakorlattal rendelkező 
felnőtt erdőgazdasági dolgozók is 
vizsgát tehetnek és a fiatalokkal 
azonos értékű szakmunkásokká 
válhatnak. A vizsgára, az erdőgaz
daságok készítsék fel az arra ér
demes dolgozóikat.

8. Mind a fiatalok, mind pedig 
a felnőttek oktatását egységes te
matikával, illetve tankönyvvel 
kell elősegíteni.A Kollégium határozata értelmében a szakmunkásképzés részletes feltételeit ki kell dolgozni és utasításban kell szabályozni. Véleményem szerint azonban az erdőgazdaságok addig is elkezdhetik a propaganda munkát, esetleg a szerződtetést is.
A FŰRÉSZ- ÉS LEMEZIPARI, valamint a ládaipari vállalatok szakmunkásképzési problémái bizonyos vonatkozásban azonosak, részben azonban eltérőek az erdőgazdaságitól. Eltérőek elsősorban azért, mert az állandó foglalkoztatottság ott nem probléma, de hasonlóak abban, hogy a bérszint itt is elég alacsony és emiatt nincs meg a megfelelő fiatal utánpótlás és a régi „mesterek“ itt is kiöregedőben vannak. A fűrész- és lemezipar, valamint ládaipar dolgozóinál a megfelelő anyagi megbecsülés mellett az erkölcsi megbecsülés igénye is fokozottabb mértékben jelentkezik, mivel jelenleg csupán ,.betanított“ munkás elnevezéssel szerepelnek a szakma idős és tapasztalt dolgozói. A termelékenység (kihozatal) szempontjából itt is nagy jelentősége van a szakmunkásképzésnek, melynek során a megfelelő gyakorlattal rendelkező munkások tudásukat a szükséges elméleti (műszaki) ismeretekkel is kibővíthetik.Az egészen fiatal tanulók képzésére az elmúlt évben már tettek kísérletet, ez azonban a fűrész- és lemeziparban nem vált be. Itt ugyanis iskolarendszerű oktatásról nem lehet szó, termelő üzemeken gépek mellett pedig ilyen fiatalokat foglalkoztatni nem is szabad. A fűrész- és lemezipari, valamint ládaipari szakmunkásképzés megszervezésére vonatkozó főbb irányelvek a következők:

1. A szakmunkásokat olyan 
munkások köréből kell kiképezni,

akik már legalább 5 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkeznek.

2. A szakmunkások képzését 
vállalatonként kell megszervezni 
és lebonyolítani, a központilag ki
adott tematika alapján. Jelent
kezni a vállalatnál létrehozott fel
vételi bizottság előtt lehet, az ok
tatást 1958. év őszén el kell kez
deni.

3. A szakmunkásképés elméleti 
és gyakorlati részből áll. Időtar
tamát a vállalatok, a szakszerve
zeti bizottsággal egyetértésben ha
tározzák meg, úgy, hogy a hallga
tók a tematikában előírt tananya
got megfelelően elsajátíthassák.

4. Az elméleti oktatást munka
időn kívül kell tartani.

5. A szakmunkás-tanulók vizs
gáztatását független vizsgabizott
ság végzi, annak érdekében, hogy 
a követelmény egyforma legyen. 
A vizsgabizottságban a vállalat 
képviselői is helyet kapnak.

6. A vizsgázott szakmunkások, a 
hatóságok által elismert „szak
munkás” bizonyítványt kapnak, a 
szakmai ágazatnak megfelelő el
nevezéssel („Fűrészipari Szakmun
kás”, „Falemezipari Szakmunkás”, 
„Ládaipari Szakmunkás”).

-------------- «4^

Az erdőrendezési felügyelők munkájárólMég ma is sokan nem ismerik, vagy alig ismerik az erdőrendezési felügyelők munkáját. Ez nem is csoda, hiszen egy új „szakma”, amelyet 1954-ben hívott életre a Főigazgatóság. Mégis ma már — a tapasztalatok alapján — az OEF úgy véli, hogy az erdőrendezési felügyelők beváltották a hozzájuk fűzött reményeket.
— Mi is ez a munkakör? — kérdeztük Szoják Károlytól, a budapesti erdőgazdaság egyik erdőrendezési felügyelőjétől.— Az OEF minden erdőgazdaság-^ hoz kihelyezett egy vagy két (ösz- szesen 43) olyan — a vállalattól minden tekintetben független — személyt, akiknek eredetileg a területrendezés és az üzemtervszerű gazdálkodás ellenőrzése volt a feladatuk. Ezek az erdőrendezési felügyelők. Rövidesen kiderült, hogy ebben a munkakörben sok haszonnal járó munkát tudnak végezni s ez különösen áll az ellenőrzési munkára. Az időnk nagy részét azonban lekötötte a területrendezési munkakör. Éppen ezért az OEF ezt a munkát ez év tavaszán levette a váltunkról.
— Miből áll az üzemtervszerű gaz

dálkodás ellenőrzése?— Az erdőgazdaságok üzemterv alapján kötelesek a fakitermelést és az erdősítést végezni. A felügyelők feladata, hogy az üzemtervi nyilvántartások alapján ezeket a munkákat a helyszínen ellenőrizzék, majd kiértékeljék. Az ellenőrzés természetesen nem csak a munka elvégzésére, hanem annak minőségére is kiterjed. Ha a helyszínen rendellenes

7. A vizsgázott szakmunkások 
anyagi megbecsülése érdekében a 
jövőben szakmunkás bérkategóriá
ba csak vizsgázott szakmunkást 
lehet besorolni. Gondoskodni kell 
arról, hogy a levizsgázott szak
munkások a le nem vizsgázott be
tanított munkásoknál előnyösebb 
besorolásban részesüljenek.Az első és igen fontos lépés tehát megtörtént annak érdekében, hogy az erdészeti, illetve fűrész- és lemez-, valamint a ládaipari munkások munkáját mind erkölcsi, mind pedig anyagi megbecsülés tekintetében a megfelelő helyre emeljük eddigi elmaradottságából, s egyúttal emeljük a munka szakmai színvonalát. Az ezzel kapcsolatos utasítás rövidesen napvilágot lát. Egyes részletfeladatok megoldásán (pl. fűrész- és lemez-, valamint ládaipari oktatás tematikája) már dolgoznak a szakemberek, a munka sikeréhez azonban ezeken túlmenően feltétlenül szükséges a megfelelő propaganda vagy esetleg felvilágosító, nevelő munka széleskörű megindítása.

Nemes Józseffőelőadó, OEF Munkaügyi Osztály
--------------  

séggel találkozunk, akkor ennek megszüntetésére felhívjuk az igazgató figyelmét. Amennyiben ez nem lenne eredményes, jelentést teszünk az OEF-nek. Ezenkívül minden gazdasági év végén minden jó és rossz tapasztalatunkról jelentést adunk.
— Milyen nagyobb eredményeket 

értek el? — kérdeztük.— Ezek közé lehet sorolni — az üzemtervszerű gazdálkodás általános javulásán kívül —1 az első nagy munkánkat és annak eredményeit is. 1955-ben a helyszínen ellenőriztük az első ötéves tervben végzett erdősítéseket. Ez a felmérés derítette ki, hogy országos átlagban és erdőgazdaságonként mennyi munka- és költségráfordítás kellett egy hektár felújításához és telepítéséhez. Egyúttal erre támaszkodva tudta az OEF kidolgozni és új, reális alapokra helyezni az erdősítések premizálását.— Az új premizálási rendszer számol az erdőrendezési felügyelők közreműködésével is. A mi feladatunk ugyanis az, hogy a telepítés utáni harmadik—hatodik évben a helyszínen minden szempontból felülvizsgáljuk a fiatalost (minőség, legjobban tenyésző fafaj stb.). Az erdészetek csak olyan erdősítések után kapnak prémiumot, amelyeket eredményesnek tartunk. Ezt a munkát is igazságosan és részrehajlás nélkül végezzük. A munka jelentőségére utal az is, hogy 1957-ben például a budapesti erdőgazdaságnál a bemutatott erdősítésnek csak mintegy harmadát nyilváníthattuk . eredményesnek, de volt olyan erdőgazdaság, amely még ezt az arányt sem érte el.
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Az Erdőmérnöki Főiskola 150 éves jubileumát 
négy napos ünnepség keretében ülik meg•1958. szeptember 3—6-ig terjedő időre tervezik a 150 éve működő Erdőmérnöki Főiskola jubileumi ünnepségeit. Alig van a világon erdészeti felső oktatási intézmény, amely régebben működne, mint a soproni főiskola s ezért a fontos évfordulót jelentőségéhez méltóan kívánják megünnepelni.Az eddigi tervek szerint a jubileumi ünnepségeket szeptember 3-án, szerdán délután nyitja meg dr. Magyar János, az Erdőmérnöki Főiskola igazgatója. A megnyitó ünnepségen — amely egyúttal az 1958—59. évi tanév 

megnyitása — az arany- és gyémánt diplomákat is átadják a főiskola 50, illetve 60 évvel ezelőtt végzett hallgatóinak.Szeptember 4-én és 5-én tudományos előadásokat tartanak, amelyen a főiskola önálló kutató munkát végző tanárai számolnak be eredményeikről és további célkitűzéseikről. Ugyanezeknek a napoknak a délutánján be
mutatják a soproni Tanulmányi Erdőgazdaság gondjaira bízott erdők né
hány erdőrészletét, ahol fontosabb, kísérleti jelentőségű munka folyik. Szeptember 6-án a jubileumi ünnepségek részvevői megtekintik a főiskola 
tanszékeit, illetve laboratóriumait, gyűjteményeit, botanikus kertjét és a 
jubileumi kiállítást.Az ünnepség keretében, amely egyúttal a soproni Városi Tanács által rendezendő Soproni Ünnepi Hét első napjaira esik, az ünnepség részvevőinek bemutatják Sopron műemlékeit, múzeumait, magángyűjteményeit és 
természeti szépségeit. Minthogy a főiskola a jubileumi ünnepséggel nemcsak erdészeti kultúránk fejlődését, hanem az egész magyar művelődést is dokumentálni kívánja, azért az ünnepségek keretében képkiállítást és 
díszhangversenyt is rendeznek. A képkiállítást a Magyar Nemzeti Galéria szervezi Erdő a magyar festészetben címmel. A kiállításon többek között Munkácsy Mihály, Paál László, Szinyei-Merse Pál, Mednyánszky László, Mészöly Géza, Katona Nándor, Bosznay István és Ferenczy Károly legszebb erdőképeit állítják ki. A hangversenyt Bartók és Kodály műveiből a Városi Tanács szimfonikus zenekara adja Fischer Annie, Kossuth-díjas kiváló művész közreműködésével.A jubileumi ünnepség tartamára a soproni posta alkalmi felülbélyegzést végez.A jubileum jelentőségét mutatja, hogy az önálló főiskola fennállásának 150 éves évfordulója egyben az erdészeti tudományok felsőfokú oktatásá
nak, akkor még a bányászati felsőoktatás keretében történt elindításának 
200 éves évfordulója is. A 200 éves erdészeti felső oktatás alapítását a főiskola aulájában létesítendő emlékművel örökítik meg.A kettős jubileum alkalmával a főiskola Erdészettudományi Közlemé
nyeinek 25 ív terjedelmű ünnepi kiadványában a szakirodalom számára adnak ki jubileumi évkönyvet és külön kiadják 8 íves terjedelemben a főiskola történetét.A nagyszámú belföldi vendégen kívül, számítanak arra, hogy a kül
földi erdészeti egyetemek, illetve főiskolák is képviseltetik magukat a jubileumi ünnepségeken.

---------------- 4^ -----------------

A levelezői tanfolyamok korszerűsítéséről
A mostani levelezői tanfolyamok 

sikeresebbé tétele érdekében volna 
néhány észrevételem. Először is az, 
hogy a mostani technikumi levelezői 
tanfolyam nem mindenben szolgálja 
a tanfolyam résztvevőinek előreha
ladását. A tanfolyam résztvevői 
ugyanis havonta egyszer vesznek 
részt konzultáción. Az én vélemé
nyem szerint ez nem elég. Egy nap 
alatt nem lehet átvenni a fölmerült 
problémákat és ugyanakkor elvé
gezni a sorra kerülő írásbeli felada
tokat. A nagy sietségnek az az ára, 
hogy a levelezői tanfolyamon részt
vevők kapkodnak és végső fokon 
nem tudják megoldani a rajuk, há
ramló feladatokat. Én nekem az vol
na a javaslatom, hogy a levelezői 
tanfolyam fejlesztése érdekében 
vonják be a tanfolyamhallgatók to
vábbképzésébe az erdőgazdaságok 
erdőmérnökeit is. Régen úgy volt, 
hogy egy-egy erdőgazdaság területén 
egy-egy erdőmérnök hetenkint pat
ronálta a konzultációra jelentkező 

technikusokat és véleményem szerint 
a havi egy napos konzultáción kívül 
ezután is szükség volna ilyen, a he
lyi vezetők, a helyi erdőgazdaságból 
kikerülő oktatók bekapcsolódására.

Vermes Dániel erdőmérnök, Padrag
Hz üzemterv szerinti 

gazdálkodásAz erdőrendezési felügyelők munkájáról és az üzemterv szerinti gazdálkodásról számol be
Jakóts LászlóAz Erdő júniusi számában. Megállapítja, hogy „jelenleg 544 000 hektár tíz évre érvényes üzem-tervünk van, de az ötévre érvényes üzemtervek időközben teljes egészükben érvényüket vesztették4'. Ebből következik, hogy „mivel az erdőrendezőségek létszámának jelentősebb emelésére nincs mód, a lejárt érvényű 

üzemterveknek gyorsabb ütemben való megújítása sem lehetséges“. Ezek szerint tehát — állapítja meg — számolnunk kell avval, hogy „erdőink igen jelentős részéről az elkövetkező években csak lejárt érvényű üzemtervekkel fogunk rendelkezni“.Ugyanebben a számban találjuk 
Káldy József—Papp István ismertetését a kötéldarus közelítésnek a Sátor-hegységben alkalmazott új módszeréről,

Babos Imre tanulmányát a homoki értékakácról, .
Bogár Józsefnek fahibákról és a helytelen hossztolásról írt tanulmányának kitűnő képekkel díszített második részét,

Szontagh Pál beszámolóját a hernyók elleni vegyszeres védekezésről, valamint
Bencze Lajos—Csapody István írását az alsóduna-ártéri erdők társulásainak vadgazdálkodási vonatkozásairól. Hasznos útmutatást ad

Kállay Árpádrövid írása, amelyben arra a kérdésre keres választ, hogy van-e szerepe a levegő páratartalmának homoki erdősítéseink sikerében,
Márkus Lászlópedig a famagassági görbék szerkesztésének újabb tanulságainak közlésével

Az erdőgazdasági munkák 
gépesítéseAz Országos Erdészeti Egyesület és az Országos Erdészeti Főigazgatóság szakszervezeti bizottságának közös szakmai továbbképző előadássorozatában legutóbb Palócz József osztályvezető tartott előadást az erdőgazdasági munkák gépesítéséinek kérdéseiről. Előadásában főképpen az erdőhasználati munkák gépesítésének fejlődésével és jövőbeni lehetőségeivel foglalkozott. Hangsúlyozta, hogy központi kérdéssé kell tenni a gépesítést, helytelen volna csak a gépesítési szervezettől várni a megoldást. A termelési osztályvezetők, a fahasználati előadók, az erdészetvezetők és a kerületvezetők is csak akkor tudnak ma már megfelelni feladataiknak, ha a gépek helyes használatát irányítják és kézben tartják. Ismertette a legalkalmasabb gépeket és azok felhasználási módszereit. Megállapította, hogy különösen elmaradott a rakodás gépe

sítése. Beszámolt arról, hogy száz 
darab Druzsba-motorf űrészt impor
tálunk; ugyancsak szó van kérgező- 
gépek importálásáról is. Foglalkozott a gépek jó kihasználása szempontjából elengedhetetlen szakkép
zés problémáival. Végül rámutatott arra, hogy speciális erdőgazdasági gépekre van szükségünk. így például erdőgazdasági traktorokra, csörlőkre, erdőgazdasági gépkocsi típusra. Hangsúlyozta a többcélú 
(adapterrel ellátott) gépek rendkí
vüli jelentőségét fahasználati és erdőművelési vonatkozásban is.Az előadást beható vita követte.
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Lánctalpas vontatók 
szállítják a rönk
anyagot a kemence
pataki erdészet terü
letén. Két pótkocsi
val dolgozik a von
tató és napi két for
dulóval jelentősen 
megnövelte a ko
rábbi szállítások 
mennyiségét. 70 fo
rintról 35 forintra 
csökkent a köbmé
terre eső ráfordítás. 
Ma talán furcsán 
hangzik, hogy volt 
olyan időszak, ami
kor a lánctalpasokat 
nem használták ki 
eléggé, azonkívül 
géphibái' és rongáló
dás miatt is sokat 
állt a DT—413-as és 
az SZ—80-as. Ezen 
a sárospataki erdő
gazdaságban úgy se
gítettek, hogy az erő
gépeket az erdésze
tek kezelésébe adták. 
Azóta minden gyöke
resen megváltozott. 
Gondját viselik a gé
peknek és a gépki
használás is egyre 
jobb, a teljesítmény 
pedig rövid idő alatt 
kétszeresére emelke-

,KW««»».'„“'S "K“

munkát az olt v neheziti

»Sápi Mihály fagyártmánytelep 
vezető irányításával hulladék
ból és a tűzifahasábokból ki
válogatott anyagból parkett
lécet, ládaalapanyagot, bánya- 
széldeszkát, hordódongát és 
bútorlécet gyárt a pálházai 
fagyártmánytermelő üzem. 
Képünkön görbe, csak tüze
lésre alkalmas választékokból 
szőlőkarót hasogat Kovács De
zső és Makó József szalag- 

fűrészes

A sárospataki erdőgazdaság a 
területén található hidegvizű, 
hegyi patakokat pisztrángiva
dékokkal népesíti be. öt-tí%- 
ezer ivadékot helyeztek már 
ki a gyorsfolyású Kemencepa
tak vizébe is. A pisztrángok 
gondozója és őrzője Jurisz Jó
zsi bácsi, a 79 éves nyugdíjas 
erdőmérnök. A pisztrángok 
növekedését időnként próba
horgászattal ellenőrzi, amint 

azt a képen is láthatjuk

A sárospataki erdőgazdaság az . sági év jó munkájáért, elha- 
ország legnagyobb cserkéreg-I távozták, hogy a nyereségré- 
termelő gazdasága. Az ide r rzesedés összegét szorgalmas 
tervükben 50 vagon export- * és gazdaságos munkával az 
minőségű cserkéreg megter- idén a tavalyi fölé emelik 
melését vállalták. A kiszárí-
tott cserkérget új, nagytelje
sítményű gép aprítja, amely 
naponta 200 mázsa kérget is 
felvág. Káldy József főmér
nök irányításával rendszere
sen végzik az idősebb tölgy
kéreg fiatalítását is. A külső 
pararéteg eltávolításával 2—3 
százalékkal növelik ezeknek 
az idősebb kérgeknek a tanin-, 
százalékát, vagyis ezáltal ex
portképessé teszik. Mázsán
ként 22 forintos munkabért 
fordítanak az idősebb cserké-< 
reg megfiatalítására s az 5Ö 
forintot érő kéreg értékét 
forintra javítják

A sárospataki erdőgazdasat 
vezetőinek, erdészeinek eS 
munkásainak tevékenységé^ 
jellemző a gondos, takarékos 
gazdálkodás, aminthogy 0 
munkafegyelem szép példáivá 
találkozunk a gazdaság terU' 
létén mindenütt. A sárosp(rta 
ki erdőgazdaság dolgozói, ok^ 
jelentős nyereségrészesedésbe 
részesültek az elmúlt gazd^'

Serény építkezés folyik a pál- 
názai géptelepen. Korszerűsí- t tlk és központosítják a javító
műhelyeket. A jövőben a va
sútüzem, a motorfűrészek és 
faktorok, a gépkocsik és a 
különféle erdészeti gépek já
rását ezen a korszerű javí- 
^állomásokkal ellátott telepe
ken végzik. Külön helyiségben 
^eiyezik el a forgácsoló-, a 
kovács-, a hegesztő-, az aszta
lt-, karóidé és az eszterga
műhelyeket, valamint a sze- 
elo csarnokot. A géptelep új 
Vületeit augusztus végén ad

ják át rendeltetésüknek

Guzdasáa

..^Gy-, büki, mbcse”ietét f evente töhh

két es harscsemeté-

A sárospataki erdőgazdaság
nak igen sok gondot okozott a 
megfelelő erdei utak hiánya. 
A kitermelt fa szállítása elé 
éppen emiatt, számos akadály 
tornyosult. Esős, csapadékos 
időben csaknem teljesen meg
bénult a fogatok és a gépko
csik munkája. Ezért most az 
erdőgazdaság nagy erőfeszíté
seket tett az erdei úthálózat 
kibővítése érdekében. A hely
zet sokat javult, s ma is mind 
több új utat építenek. Képün
kön: a kishutái munkások az 
épülő új szárazkővölgyi erdei 

út földmunkálatait végzik

A sátoraljaújhelyi volt városi 
erdő területén 200 hektáron 
zöldéinek a dúsan növő tölgy
csemeték. Ez a terület szinte 
iskolája lehetne a természetes 
felújításnak. A térbeli rend 
betartásán és a csoportos fel
újítás szép példáin kívül meg
találjuk a gyertyáncsemeték 
visszavágásának annyit emle
getett sárvári módszerét is. A 
csoportos felújítási mód elő
segíti a szépen növő tölgycse
meték, az újulat megóvását. A 
véghasználati termelést min
dig télen és mindig „kifelé”, 
az újulat kímélésével végzik

Az erdőgazdaság ve
zetői az új fiatal er
dészek nevelését
tartják a legnehezebb 
és legfontosabb fel
adatnak. A gyakorló 
évüket végző tech
nikusjelölteknek is 
megadnak minden tá
mogatást. Arra tö
rekszenek, hogy lehe
tőleg az erdészek 
gyerekeiből nevelőd
jék az utánpótlás. Er
dészeti technikumra 
készül Leskó Sándor 
telkibányai erdész 
kislánya, Katalin is. 
Amint arról gondosan 
megírt munkanaplója 
is tanúskodik, végig
próbálta az erdészeti 
munkákat: vetett, ka
pált, csemetét szedett, 
erdősített, gallyazott, 
hajkolt, sőt fát is 
döntött. Leskó Kata
linnak hét testvére 
van, közülük hat fiú. 
Akad közöttük kato
natiszt, órás, villany
szerelő, gondnok, csak 
éppen erdész nem. 
Éppen ő, az idősebbik 
leánygyermek marad 
hű az erdőhöz. Komo
lyan készül a közeli 
felvételi vizsgára, 
amelyen, mint reméli, 

meg fog felelni
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A kongresszus részt
vevői megtekintették 
a jugoszláv faipari 
kiállítást is. Külö
nösen megnyerte a 
látogatók tetszését 
az automatizált fű

részüzem.

BESZÁMOLÓ
a jugoszláv erdészeti kongresszusrólA jugoszláv erdészeti egyesületek szövetsége 1958. május 26—29-ig erdészeti kongresszust rendezett Bledben, amelynek környéke nemcsak természeti szépségéről és kitűnő éghajlatáról ismert vidék, hanem a közeli hegyekben vannak Jugoszlávia talán legértékesebb és legrendezettebb erdői is. A kongresszuson a nagyszámú jugoszláv szakemberen kívül részt vettek 

a szomszédos és népi demokratikus országok erdészeti egyesületeinek a 
képviselői is. A programon a jugoszláv erdőgazdaság és faipar távlati ter
vének feladatai szerepeltek. Ezenkívül megvitatták a korszerű erdőművelés lehetőségeit, valamint az erdészeti szövetség munkáját és szervezeti kérdéseit is.

A jugoszláv távlati terv kiemelkedő javaslatai a következők voltak:A fakitermelés és szállítás gépesítésének fokozása. A kitermelendő fatömeg csökkentése 21 százalékkal, oly módon, hogy az iparifa kihozatal és a feldolgozás növelésével ellensúlyozzák a termelési érték kiesést. Az erdei melléktermékek termelésének és felhasználásának fokozása főleg a gyanta, erdei gyümölcs, gomba és gyógynövényekben. Üzemtervek készítése az erdők legnagyobb részére (ennek keretében pontosabb élőfakészlet felmérés és növedék megállapítás). Az erdőgazdálkodás belterjessététele érdekében a szakemberek létszámának emelése és kb. 20 százalékkal több munkás foglalkoztatása. Emellett a szakmunkásképzés és betanított munkások oktatásának beindítása iskolai keretben is. A munkásvédelem, a szociális ellátás megjavítása. A munka termelékenységének évi 2,4 százalékkal való emelése. Az erdőfeltárás fokozása. Gazdasági épületek, csemetekertek és üzemi berendezések létesítésének meggyorsítása. A közelítési költségek csökkentése. A fakitermelési és erdőművelési feladatok egyesítése az erdőgazdasági szervezet megváltoztatásával. A fafeldolgozás keretében a fatakarékosság érvényesítése. Az erdővédelem hathatósabb megszervezése és e téren megfelelő kutatások végzése. Erdőgazdasági törvények (pl. erdőtörvény) és részletkérdésekben törvényes rendelkezések előkészítése (pl. erdei legeltetés, lombtakarmányozás és erdei alomgyűjtés szabályozása).Bükk papírfa termelés, kivitel és feldolgozás. Farost és forgácslemez- gyártás fokozása. A papírgyártás és bútorgyártás, valamint ezek kivitelének fokozása.Az erdőművelés keretében a következő javaslatokat tárgyalta le a kongresszus :Erdősítések fokozása a felúj ítatlan területek és egyéb erdőterületek beer dősítésével. Gyorsan növő fafajok telepítése. A nyárfatenyésztés problémáinak megoldása. Bokorerdők és rontott erdők fokozatos átalakítása. Elő- használatok növelése. Az erdőművelés fokozása (pl. talaj előkészítés, tisztítás, ápolások). A fenyősítés fokozása. Erdőgazdasági szerszámok alkalmasságának és minőségének megjavítása. Korszerű erdőnevelési eljárások kiterjesztése.A szövetségnek és az egyesületeknek fontos szerepet tulajdonítanak a tervgazdálkodás elősegítésében, a különböző gazdasági és társadalmi szervek erőfeszítésének összehangolásában, a szakmai problémák megvitatásában és a megoldások kialakításában, a szakmai továbbképzés és a szakirodalom terén s végül a szocialista törvénvesség megvalósításában.A kongresszusi megbeszéléseket eevnqpi tanulmánuút és az utolsó napon a ljubljanai nemzetközi faipari kiállítás megtekintése követte.A tanulmányiit, köretében szakemberek részé™ gépesített fakitermelést és szállítást, erdőfelújításokat és ápolásokat, továbbá paraszti erdők kezelését és a vízmosásos területek rendezését mutatták be.A külföldi küldöttek a környező erdőkön kívül megtekintették Szlo- ón ín egyes faipari üzemeit is. továbbá az útba eső kötélpálya borén dezése- ket és egvob nevezetességeket. A részvevők a látottakról nagy elismeréssel nyilatkoztak.A faipari kiállításon rendkívül sok és értékes anyag volt gépekben, faipari termékekben és erdőgazdasági fagyártmányokban is.A külföldieket rendkívüli vendégszeretettel vették körül és a magyar 
szakmai kapcsolatok kiépítését a kongresszus élénken helyeselte.

Abonyi István erdőmérnök.

Megjelent
az Erdőhasználati utasítás

Az erdőgazdaság fejlesztéséről szóló minisztertanácsi határozat alapján az Országos Erdészeti Főigazgatóság az erdőgazdálkodás ágazataira vonatkozó könyvalakú utasítások egész sorát adta már ki. Ezeket egészíti most ki az OEF vezetőjének 40/1957. számú utasítása az er- dőhasználatról. Az utasítás egységes formájának kidolgozása Holdampf Gyula irányításával történt, míg az utasítás alapanyagát a következő munkatársak készítették el: fahasználatok tervezése — Dérföldi Antal, fakitermelés kézierővel — Szász Tibor, gépesített fakitermelés — 
Szepesi László, szállítás — Fritsch Antal, faismeret — Wagner Gyula, az erdei faválasztékok és a fagyártmányok méreti és minőségi előírásai — Galambos Gáspár, Holdampf Gyula, Makkay Zoltán, erdei mellékhaszonvételek — Lukáts István, mezőgazdaság — Manninger Leó, vadgazdaság — Fónagy István, vadállomány-szabályozási tervek — 
Holdampf Gyula.

•
Soproni erdésztechnikusok 

az Alföldön
Mi, a soproni erdészeti technikum 

negyedéves hallgatói csaknem kivé
tel nélkül hegyvidékről kerültünk a 
technikumba, éppen ezért nagy él
mény volt számunkra a nemrég le
zajlott alföldi tanulmányút. A sze
gedi erdőgazdaság vendégeiként be
jártuk a Tisza és Maros árterén levő 
erdőket és gyakorlatban tanulmá
nyoztuk a nyártermesztést. Ásott
halmán a volt erdészeti szakiskola 
épülete körül csodálattal szemléltük 
a parkot, a homoktenger közepén. A 
bajai erdőgazdaságban ugyancsak az 
ártéri erdősítést tanulmányoztuk, a 
bajaiak főleg nyárállomány nevelé
sével foglalkoznak, s jól bevált elegy- 
fának a feketedió és néhol a szil. 
Szegeden látogatást tettünk a fale
mezgyárban is, majd elbúcsúztunk az 
Alföldtől. Rövid időt töltöttünk még 
a Mecsekben, a hetvehelyi erdészet 
területén. Utolsó tanulmányútunk 
volt ez a képesítő előtt.

Megyeri Mária Sopron

A jugoszláviai erdészeti kongresszuson 
Abonyi István (ülő alak) képviselte a 
magyar erdészetet. A képen a küldöttek 

egy csoportjával láthatjuk együtt.
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A szarvasban tás következményei
Irta: Jiri Vanek erdőmérnök,

a Zbraclawi erdészeti és vadászati kutató intézet tudományos kutatójaA szarvashántás mindenhol komoly probléma, ahol a szarvas előfordul. Leggyakrabban berkenyén, 
nyarakon, lucfenyőn, douglasfenyőn, 
kőrisen és tölgyön észlelhető a hán
tást kár, de tapasztalták már jege
nyefenyőn, bükkön, hárson, juha
ron és égeren is. A vad különösen fiatal korában hántja a fákat és a károsítás addig tart, amíg a törzs felületén nem képződik kemény pararéteg. A pararéteg képződésének idejére befolyással van a fafaj, az állomány sűrűsége és a termőhelyi adottságok. Schwerdtfeger német kutató megállapította, hogy a kevésbé jó termőhelyi viszonyok között élő fáknál a pararéteg képződés gyorsabban következik be, mint jó termőhelyen, valamint azt is tapasztalta, hogy a megritkított, kigyérí- tett állományokban ugyancsak előbb történik a pararéteg kifejlődése, mint erős záródású állományoknál.Nagymértékű hántás keletkezik 
azokban a fiatalosokban, amelyeket 
erősebben gyérítenek, mert ide ezután könyebben juthat be a vad. Ennek a nagyobbmérvű hántásnak azonban az is lehet az oka, hogy a gyérített erdőrészben a fa kérge simább, az addig zártabb állományban fejlődő fák nem annyira ágasak, kérgük sima, puha és jobban ízlik a vadnak. A ritkább állásban növő fák jobban ágasodnak és a kérgük is keményebb.Sok helyen a hántás egész éven át tart és gyakran akkor a legerősebb, amikor a nedvkeringés megindul. A hántási seb nagyságára az évszak is hatással van. A téli hántáskor keletkező seb többnyire keskeny, nagysága ujjnyi vastagságtól két tenyérnyi szélességig váltakozik. 
A nyári hántás szélessége általában 
meghaladja az 5 cm-et és hosszúsága elérheti a 3 métert is, mivel a nedvkeringés megindulása után sokkal könnyebben leválik a kéreg, mint a vegetáció nyugalmi állapotában.A hántás a károsított törzseken egy vagy néha több helyen is tapasztalható, ugyanazon a helyen azon

ban csak hosszabb idő múlva ismétlődik meg. Ennek az az oka, hogy 
a tűlevelűeknél a sérülés kövekez- 
tében a területén és környékén ki
ömlő gyanta elriasztja a 'vadat a to
vábbi hántástól. A kéreg teljes kö- rülgyűrűzése hántásnál csak ritkán fordul elő.Az évgyűrűk mérése alapján meg

Vadrágással megrongált 
törzs hosszmetszete luc

fenyőnélállapítottam, hogy — 127 hántolt fatörzs adatai alapján — az évgyű
rűk a bántott fákon 14 százalékkal 
keskenyebbek voltak, mint a ha
sonló korú ép fák évgyűrűi. Az egykorú fatörzseken a különböző nagyságú hántási sebek következtében különbözőképpen fejlődő fák évgyűrűinek szélességét összehasonlítjuk, megállapíthatjuk, hogy az évgyűrűk 
szélességének csökkenése nem ará
nyos a sebhely nagyságával. Ha a sebhely meghaladta a fatörzs kerületének felét, sokkal kisebb a növekedés., mint akkor, ha a seb ennél kisebb.

A következőkben a szerző kifejti, hogy 
megfigyelései szerint a sebhelyen sokkal 
több pórus képződik, mint az egészsé
ges fánál. Foglalkozik az egyes fafajok
nak különböző seb-benövési képességé
vel. A tűlevelűek közül ez a képesség 
legerősebb a douglasfenyőnél és a jege

nyefenyőnél. A többieknél kisebb mérvű. 
A lomblevelű fajok közül kitűnő sebbe- 
növési képességű a nyár, szil, tölgy, 
berkenye, fűz. Kevésbé jó a bükk, gyer
tyán és kőris. A hársnál megtörténhet, 
hogy a hántás következtében megvéko
nyodott kambium is elszárad.A hántási kár kedvezőtlen következményeit még növeli a korhadás. A nyílt sebek és a szervezet legyem 

Három egymásutáni rágás
tól károsult lucfenyő hossz

metszetegülése előfeltétele a korhadásnak. Vagy különböző gombák spórái kerülnek a sebhelyre, vagy valamely szaprófita gomba a megsebzett gyökéren keresztül hatol a törzsbe. A lúcfenyőt hántás után többször megtámadja a Fomes marginatus és a 
Fomes annosus nevű gomba s ilyenkor a törzs gyökfő feletti része elhalhat. Ezek a gombák előidézhetik a vöröskorhadást, de számos más károsító is megtámadhatja a hántott fát. Az erdeifenyő sebeinél felléphet a Phelinus pini gomba, amely évente 8—25 cm-re is terjedhet a fában. (Schwerdtfeger adata.) Az erdei- és vörösfenyőben rendszerint a gesztet támadja meg a gomba, míg a lúc- és erdeifenyőnél a szijácsot is.A fa feldolgozásánál a gyakorlatban a korhadást lágy és kemény korhadásra osztályozzuk. A kemény 

Az évgyűrűkkel párhuzamos elgyantásodás is a vadrágás 
következménye

A korábbi vadrágás következtében keletkezett sugárirányú 
repedés
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korhadás alatt értjük azt a jelenséget, amikor a fa színeződik — rendszerint megbámul —, de a keménysége nem változik. A lágykor- hadás esetén a fa nemcsak a színét, de struktúráját is változtatja. A korral egyidejűleg növekedik a törzsön a be nem hegedt seben fellépő korhadás, infekció veszélye is.
A hántás a -fa tömegnövekedésére 

törzsek százszázalékban egészségesek 
voltak, a hántott törzsek közül' 38 száza
lék volt egészséges, 19 százalék volt meg
támadva keménykorhadással, 43 százalék 
pedig lágykorhadással.

Ugyancsak részletesen foglalkozik, mint 
másodlagos károsítóval a kártékony ro
varokkal, amelyek a hántott fát megtá
madják, illetve azzal a veszéllyel, amit 
a fa kiszáradása vagy legyöngült álla
potban a széltörés, hótörés stb. nagyobb 
veszélye jelent. 

és a fa excentrikus növekedését is, mert ezek a károsított törzseket kizárják bizonyos választékokból, például sem épületfának, sem bányafá
nak nem alkalmasak. Ugyancsak hiba a hántás következtében nem egyforma szélességű évgyűrűk és a kéregbeinövések következtében létrejövő faréteg leválása. A tűlevelű fákon a gyantával kitöltött üregek

Korhadás és kalluszképzödés vadrágás következtében Ilyen korhadást is előidézhet a vadrágás lucfenyőn

is hatással van. A hántott törzsek fatömege kisebb lesz, mint az egészségeseké. Hivatkozhatunk olyan egykorú állományokban végzett megfigyelésekre, ahol részben kerítés is volt és megállapítást nyert, hogy a kerítésen belül az állományok 
fatömege 25 százalékos csökkenést 
mutat, ha a kerítést megbontva oda 
a hp/ntó vad bekerülhetett. Egy másik megfigyelés szerint hántott lúc- fenyőállományok és hasonló korú egészséges lucok között a fatömeg- csökkenés különbsége 11 százalékot 
tett ki.

Tanulmányában a szerző beszámol a kü
lönböző sebparaziták károsításának tü
neteiről is. A károkozó gombák elterje
dését — állapítja meg — a rossz talaj 
is elősegíti és lúcfenyőtörzsek analízise 
alapján táblázatosán is kimutatja, hogy 
milyen nagy mértékben különbözik a kor
hadás mértéke a hántott és a nem hán
tott törzsek között. Míg a nem hántott

Gazdasági szempontból sokkal nagyobb jelentőségű a fatömegcsökke- nésnél a hántási kár következtében 
fellépő szerfakihozatal-csökkenés. Egy régebbi német kutató három kísérleti területen állapította meg, hogy a hántott törzseknél a szerfa tömege 37,9 százalékkal csökkent. Egy másik kísérlet során 39 százalékos csökkenést észleltek. Ezek az adatok még az első világháború előtti időből származtak, ezért most újabb megfigyeléseket végeztek egy százszázalékig hántott állományú és egy teljesen mentesített állományban. Ennek során megállapították, hogy a hántott faállományú erdő
részben négyszerannyi tűzifát vol
tak kénytelenek termelni, mint az 
egészséges állományú ellenőrző terü
letrészen.A hántási kárhoz sorolhatjuk még az évgyűrűk rendellenességeit 

csökkentik a fa értékét és a falemezkészítésre való használhatóságát is. A kemény korhadás által megtámadott fa már nem alkalmas farostnak való feldolgozásra sem, a lágykorha- dásos fából pedig szerfaválasztékot előállítani nem lehet.
A hántás következményeit megfelelő 

erdőművelési eljárásokkal némileg csök
kenthetjük.. Amennyiben a hántott tör
zsek száma nem haladja meg azoknak a 
törzseknek a számát, amelyeket a meg
maradó állomány veszélyeztetése nélkül 
el lehet távolítani, akkor közel sem olyan 
nagy a károsítás, mintha nagyobbmérvű 
lenne a hántás. Vegyük ugyanis figye
lembe, hogy az állomány telepítésénél 
kiültetett többezer csemetéből csak né
hány száz éri el a vágáskort. Amennyi
ben tehát az erdőművelési szempontok 
megengedik, a szálaló vágásoknál első
sorban a hántott fatörzseket válogassuk 
ki. Ha pedig a hántott törzsek száma oly 
nagy, hogy erre nincs lehetőség, akkor 
le kell rövidíteni a vágáskort.

Erdővédelmi óvórendszabályokMájusi számunkban közöltük Bencze Lajos erdőmérnöknek, a Soproni Erdővédelmi Állomás vezetőjének hasznos tájékoztatóját az erdővédelmi munkáknál használt vegyszerek alkalmazásával kapcsolatos óvórendszabályokról. Ezt az írását most a következőkkel egészítette ki:
Az erdőket károsító hernyók és egyéb rovarok el

leni védekezés során is fontos betartani néhány alap
vető óvórendszabályt. A búcsú járó pille (Thaumetopoea 
processionea L.) hernyójának szőre az ember és az állat bőrén, nyálkahártyáján (orr, garat), szem kötőhártyáján gyulladást idéz elő. Kezdetben viszkető hólya- gocskák keletkeznek, majd vörös .kiütések, amelyek hetekig fájdalmat okoznak. A hernyófészkeket gyűjtő munkások kezét és arcát olajjal vagy zsírral kell bekenni, a szemre jól záró szemüveget tenni, a száj és az orr elé nedves kendőt kell kötni. A gyulladás ellen tej, vagy tejfel vagy kamillatea borogatás használ. Vízzel ne mosakodjunk, hanem meleg tejjel vagy híg szalmiákszesszel. A búcsújáró pille által megtámadott erdőben minden munkát és közlekedést le kell állítani.Az aranyfarú pille (Euproktis chrysorrhea L.) hernyójának le töredezett szőre is igen erős viszketegséget

okoz. Ezért ajánlatos a hernyófészkek gyűjtése alkalmával (gyümölcsösökben) védőöltözetet használni.
A kullancsoktól úgy tudunk megszabadulni, ha azokat benzinnel, petróleummal vagy olajjal bedörzsöljük, így a potrohúk felületén lévő légzőnyílásaik eltömődnek, elpusztulnak és a kullancs magától kihullik vagy a kezelés után néhány órával eltávolítható anélkül, hogy a feje a testünkben maradna. A kullancsról tudni kell, hogy egyik fajtája a fertőzéses agyhártyagyulladás kórokozójának hordozója. Más fajtái pedig egyéb betegségek terjesztői.
A kőrisbogarak testnedve kantaridint tartalmaz, ez a bőr felületén gyulladást, illetve hólyagíképződést okoz. Kőrisbogár gyűjtésnél ezért megfelelő védőöltözéket használjunk.

Vadgazdaságok a Szovjetunióban
A Szovjetunió földművelésügyi minisztériumának határo

zata alapján 1957. végén 12 állami vadgazdaság létesült. Fő 
feladatuk a vad és a halállomány mennyiségének növelése, 
minőségének javítása, továbbá tudományos vad- és halbioló
giai kísérletek végzése. Mint a moszkvai „Ohoto i Ohotnicse 
Hozjajsztvo” írja, a vadgazdaságokat három típusra osztják: 
az elsőbe tartoznak a kolhozok és a szovhozok, a másodikba 
az erdőgazdaságok, a harmadikba pedig a rezervátumok terü
letén alakult állami vadgazdaságok.
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Lelkiismeretes választékbecslést IAz 1958/59-es favágatási tervek véglegesítése most van folyamatban. Újra fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy az erdőgazdaságok
ne azzal a túlzott biztonsági tar

talékkal dolgozzanak,mint az elmúlt években. Az ilyen választékbecslési módszerek komoly zavarokat okoznak a szállításban és értékesítésben, hiszen egy-egy alacsonyan tervezett választékból jelentkező túltermelés későbbi elosztása, feldolgozása és elhelyezése komoly nehézséget okoz..Alapvető, hogy a termelések esetleges átcsoportosítása után is — mert a bükk és a tölgy kitermelését csökkentjük és több csertölgyet, akácot és gyertyánt termelünk —
a 3 főválaszték (fűrész- és le- 
mezipari rönk, bányafa, fagyárt“ 
mányfa) együttes mennyisége, 
százalékosan a vastagfához vi
szonyított aránya, semmiképpen 

sem csökkenhet.Ezen belül természetesen az átállítás okozhat eltolódást ennek a három főválasztéknak egymás közötti arányában. A bükk és a tölgy termelések átmeneti globális csökkentése a népgazdaság távolabbi érdekeinek szem előtt tartásával történik, de meg kell követelnünk, hogy e két legfontosabb fafajból a reálisan kitermelhető rönkmennyiséget az erdőgazdaságok maximálisan tervezzék meg.Rá kell még mutatni arra, hogy 
a közbirtokossági erdőkből az előbb felsorolt három főválasztéknak a most záródó gazdasági évben igen alacsonyra tervezett és ténylegesen is igen alacsony színvonalon alakult arányát nem lehet helyeselni és az Országos Erdészeti Főigazgatóságnak az az álláspontja, hogy ezekben az erdőkben is a főbb választékok arányát közel az állami erdőgazdaságok szintjéhez kell emelni.Külön kell beszélnünk

a szőlőkaró termelésről.Pillanatnyilag az ország szőlőkaró szükségletének V3-át elégíti ki erdőgazdaságaink termelése. A következő termelési évben el kell érnünk, hogy legalább az idei termelés kétszeresét biztosítsuk a népgazdaság számára, hogy közelebb jussunk a szükségletek teljes kielégítéséhez. Ennek a lehetőségei már az idei értékesítés során is megmutatkoztak, amennyiben az erdőgazdaságok kiválóan teljesítették szőlőkaró kötelezettségeiket azáltal, hogy 1958. I. negyedében
termelési tervüket 59%-kal túl

teljesítették.Az lenne a kívánatos, hogy ez a túl

teljesítés megmaradjon, sőt fokozódjék a gazdasági év végéig, tehát az erdőgazdaságok ezt a túlteljesítést ne tekintsék előszállításnak. A szőlőkaró termelés ilyen mértékű növelésének anyagi előfeltételeit biztosítja az a körülmény, hogy karámfában és lombos rúdfában felhasználásra kerülő többletek vannak.
Az erdészeti önelszámolásrólAz Országos Erdészeti Főigazgatóság a folyó gazdasági évben bevezette az erdészetek új önelszámolási rendszerét. A szakemberek, a számviteli dolgozóik régen várták már az új önelszámolási rendszert, mert nyilvánvalóvá vált, hogy a régi elavült és nem éri el azt a célt, amiért életrehívták.Az új önelszámolás lehetőséget teremt az erdészetek vezetőinek, szakelőadóinak a tervteljesítés folyamatos mérésére, ellenőrzésére, a gazdaságosság vizsgálatára és a szükséges intézkedések megtételére. Segítséget ad az erdőgazdaságnak is arra, hogy az erdészetek munkáját, tervteljesítését elbírálja, összehasonlítást tegyen az egyes erdészetek között és alapul szolgálhat a nyereségrészesedés arányainak helyes megállapításához.Sajnos az új önelszámolás megkésve tudott csak megindulni, mert a szükséges nyomtatványok, sőt maga az utasítás is csak késve je-

-------------- --------------------------

Hova lettek a gyulai erdőgazdaság 
színjátszói, táncosai?A gyulai erdőgazdaság területén kultúrcsoport működött Vésztőn, Kő- rösladányban, Füzesgyarmaton, Várhelyen, Vátyon, Mályvádon, Remetén, Pécsteleken, Bánkúton. Különösen a vésztői tánccsoport, a kőrösla- dányi színjátszócsoport, valamint a füzesgyarmati, mályvádi és a póste- leki színjátszócsoport aratott nagy sikert mind az erdőgazdaságban mind az erdőgazdaságon kívül rendezett kulturális versenyeken. így például a mályvádi erdészeti kultúrcsoport a sarkadi járásban lett első a kulturális versenyben, de a szeghalmi, meg a vátonyi kultúrcsopor- tok is jó helyezést értek el a járási versenyeken. Mindez a múltté. Most a gyulai erdőgazdaság területén úgyszólván egy-két helyen található tánc- vagy színjátszócsoport, éppen ezért tettük fel a kérdést Zsíros Endrének, az üzemi bizottság elnökének:

Pénzügyileg is kedvezőbb fejlődés várható, mert
a szőlőkaró árának rendezése 

küszöbén állunk, s ez a rendezés 1959. január 1-től lép hatályba. Addig is azonban azért, hogy az erdőgazdaságokat a túltermelés hátrányai ne sújtsák, minden terven felül termelt, illetve értékesített szőlőkaró az évvégi mérlegben darabonként 50 filléres pozitív értelmű korrekcióban részesül. Ezzel kívánja kormányzatunk támogatni a szőlőkaró termelés fokozását és az erdőgazdaságokban, erdészetekben is fel kell ismerni, hogy milyen alapvető népgazdasági érdek a szőlőkaró ellátás megjavítása. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez a fokozás nem mehet a bányafa értékesítés rovására.
lent meg. A jelenlegi munkánk főleg 
arra irányul, hogy behozzuk ezt a 
több mint négy hónapos késést és a
III. negyedévtől már naprakész álla
potban, valóban a termelés irányí
tását szolgálhassuk.Ellentétben az OEF utasítással erdőgazdaságunknál a központban 
készítjük az önelszámolást, mert egyrészt erdészeteinknél nem állnak rendelkezésre az ahhoz szükséges adatok, másrészt pedig, főleg a nagyobb erdészetek adminisztrációs dolgozóira nagy terhet róna és vé
leményünk szerint létszámemelés 
nélkül nem volna megoldható annak 
az elkészítése.Biztosak vagyunk benne, hogy már a III. negyedévtől havonta kiadhatjuk az erdészetek önelszámolását és ezzel lényegesen megjavítjuk az egész erdőgazdaság munkáját.

Czabán Egon erdőgazdasági utókalkulátor Debrecen

hová lettek az erdészeti dolgozók 
színjátszói, táncosai.A központi üb. elnöke abban látja a visszaesés okát, hogy az egyes kul- 
túrcsoportokban szereplő lányok zöme 
férjhez ment. Persze érdemes volna ezt a kérdést mind a gyulai erdőgazdaságban, mind máshol, más erdőgazdaságban is behatóbban megvizsgálni, mert azt tapasztaltuk, hogy a 
legtöbb erdőgazdaságban elsorvadt a 
kultúrmunka. Való igaz, hogy a lányok férjhez mennek, dehát a menyecskék helyére mindig lépnek lányok és azokat is be lehetne szervezni a kultúrmunkába. Hogy pedig erre van lehetőség, arra csak egy példát említünk. A KISZ a gyantéi kerületben életre hívta a KISZ kultúr- 
csoportot, mégpedig úgy, hogy a kerülethez tartozó erdészeti dolgozók együtt szórakoznak és játszanak a gépállomási dolgozókkal.
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Most készüljünk fel a téli vadetetésreHelyszíni kiszállásaink során megállapítottuk, hogy egyes erdőgazdaságainkban a tél folyamán sem a hóekézés, sem a vad etetése nem volt kielégítő. Hóekézéssel a vadat idejekorán — lehetőleg az első nagy hóval — a terület védett részeire — szélvédett völgyekbe — kell lecsalni, ahol a vad etetése a legkönnyebben megoldható.Az erdő minden részén egyformán jól etetni nem lehet, mert ehhez egyrészt nincs elegendő apparátusunk, másrészt a Vad a terület északi kitettségű hideg oldalait télen elhagyja. A tél és a téli etetés megszűntével a vad visszavált megszokott tartózkodási helyére, de az etetők helyét jól megjegyzi magának és oda az elkövetkező teleken is mindig visszatér.Megállapítottuk a többi között azt is, még pedig kivétel nélkül a magasan fekvő vadászterületeken, hogy az elmúlt tél folyamán az őzek
nél az elhullás a megszokott mér
téket meghaladta. Ennek okát az itt-ott fellépő vírusos megbetegedésen kívül a nem megfelelő téli etetésben kell keresnünk. Többnyire éves őzgidák hullottak el, de nem egy esetben idősebb őzek is áldozatul estek a márciusban jelentkezett kései havazásnak, illetve a havazást követő táplálkozási nehézségeknek.A vad kielégítő téli etetéséről és egyidejűleg elegendő vadföld beállításáról az erdőgazdasági vad
kár elhárítása és megelőzése érdeké
ben kellő időben gondoskodnunk 
kell. Tengerivel, zabbal, répával, burgonyával, sőt első évben csicsókával elvetett vadföldjeinket kerítéssel kell megvédenünk, nehogy a vad a kelő vetést idő előtt lelegelje. 
A vadnak szénával etetése nem cél

Csaknem hétezer köbméter fát 
dolgoznak fel évente 

a rönöki fagyártmánytermelő üzemben
A szombathelyi erdőgazdaság három éve Rönökön, egy üres épületben javítóműhelyt rendezett be. Azóta a mindössze nyolc fővel meg

indult javítóműhely 70-es létszámú, 
modern gépekkel felszerelt, két mű
szakban dolgozó fagyártmány termelő 
üzemmé fejlődött. Gyártmányai sokfélék: hordódongák, parketták, szőlő
karók, bánya- és ládadeszkák, kerék
talpak, kerékküllők stb. A gyártmányok minősége kifogástalan, reklamációt sem tavaly, sem az idén még nem kaptak.A fagyártmánytermelő üzem mellett jól felszerelt bognárműhely és 
asztalosműhely működik. Előbbiben a többi között, egy modern faeszterga, utóbbiban egy kombinált gyalugép dolgozik. A bognárműhelyben végzik el a szombathelyi erdőgazda
sághoz tartozó erdészetek részére az 
összes jaintási munkát, valamint új 

ravezető, széna csak „papíron“ jelenít vadetetést, A vad a legfinomabb erdei szénát végszükségben is legfeljebb csak csipkedi és piszkálja. Hogy az etetőkbe helyezett széna előbb-utóbb mégis eltűnik, annak más a magyarázata ...A vadtakarmány elsősorban here, 
lucerna, baltacím legyen, másodsor
ban zabosbükköny, lombtakarmány. Nyárfák, fűzfák döntése, fagyöngy kirakása mindenkor igen hasznos etetési eljárás. Igen fontos, hogy a téli főetetőhelyek közelében mag
termő tölgy- és vadgesztenye fák le
gyenek. Ezek alá még az ősz folyamán vadgesztenyét, tölgymakkot kell szórni, amit az őszi lombhullás betakarjon és a megfagyástól megóvja. Kupacokban kihelyezett vadgesztenye, tölgymakk rendesen idő előtt megpenészedik vagy megfagy, vadetetésre alkalmatlanná válik.A vad téli etetéséhez szükséges takarmányt a főetetőhelyek közelében olyan helyen tároljuk, ahol szem előtt van, lopástól félteni nem kell. Ezt a takarmányt más célra felhasználni csak akkor szabad, ha megbizonyosodunk felőle, hogy arra a vadnak már nem lesz szüksége. Amennyiben takarmányfölösleg van, a jól megrakott kazalban a kétéves takarmány is megfelel vadetetésre.Gondoljunk a tél vége felé a szá
raz- és zöldtakarmány közötti át
menet biztosítására is, nehogy a vad hasmenést, esetleg vérhast kapjon. Erre a célra a tölgymakk és a vad
gesztenye — csersav tartalmánál fogva — igen megfelelő. Az átmenetet marharépával is biztosíthatjuk, megfagyástól polyvatakaróval védjük meg.

Fónagy István OEF főmérnök

szekerek és futókocsik készítését. Az asztalosműhely elsősorban az épülő 
új erdészlakások asztalosmunkáin 
dolgozik.A rönöki üzem kollektívája szép eredményekkel büszkélkedhet. Múltévi tervüket jelentősen túlteljesítették, amit bizonyít az is, hogy decem-

Gondosan kötegelik a seprülécet

herben átlagosan több mint ezerhá
romszáz forint nyereségrészesedést 
osztottak. Az idén a tavalyinál is jobb eredmény elérésére törekednek. Az első féléves készárutermelési ter-

Anyagbehordás: Vadász Imre és Balta 
István szorgalmas anyagtéri munkások

Fagyártmánytermelő csarnok; elől a sza
lagfűrésznél: Kovács István, a keret
fűrésznél Bukics Mihály, a háttal álló 

személy: Újbert János anyagmozgató

Bukics Mihály II. és Mezei Imre szőlő
karó anyagot kérgeznekvet 114 százalékban teljesítették, s az átlagos kihozatal is jelentősen magasabb a tervezettnél: meghaladja a 60 százalékot.

Gyurits István üzemvezető és a 
szakszervezet nagy gondot fordít a 
balesetvédelemre. A védőberendezés minden gépre, az előírásoknak megfelelően van felszerelve és pontosan megtartják a balesetvédelmi oktatásokat is. Ennek tudható be, hogy az üzemben megalakulás óta még nem fordult elő nyolc napon túl gyógyuló baleset.Jelentősen javult a dolgozók ellátása is. Az üzem a múlt évben a többi között jól felszerelt fürdőt, könyvtárat, televízióskészüléket, ebédlőhelyiséget kapott.
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juhász Bi bor:

AZ ERDÉSZ MEQ A ROKON
Boáinak, semmi panasza nem volt 

a Bükkben, Dracsák mégis elcsábí
totta:

— Gyere hozzánk a Cserhátra — 
mondta egyszer, amikor ottjárt —, 
nincs itt neked senkid, csak ez a ren
geteg erdő. Hétszámra embert se 
látsz, a gyerekeid jövőre föl kell 
adni iskolába, megaztán én is sze
retném, ha a közelemben lennél, .el
végre rokonok vagyunk vagy mi a 
szösz?!

Bódi hiába mondta, hogy jó neki 
a Bükk, nyugalom van, tolvaj nem
igen merészkedik a körzetébe, hiába 
számolgatta, hogy a költözködés 
nagy költség, Dracsák ígérte, hogy 
elküldi két serdülő fiát szekérrel s 
miután az ajánlat, különösen a gye
rekek miatt Bódinénak is tetszett, 
az erdésznek sikerült nagynehezen 
áthelyeztetnie magát.

— Jó a cserháti környék is — ál
lította Dracsák —, szép szelíd táj, 
besüt a nap még az erdőbe is. Tol
vaj errefelé se akad, legfeljebb ci
gányok ha lopnak, de azok is csak 
rozsét, száraz gallyakat szedhetnek. 
Ha netán előadódna valami, segítek 
én is. Mindenkit ismerek a faluban, 
nyomravezetlek, ha meglop valaki...

li/fijd, egy évig nem is volt baj.
Bódiék megszokták a szántó

földfoltos hegyhátakat, a takaros 
kis erdészházat, a közeli falut. Még 
azon a télen megkezdődött az irtás, 
a kitermelés Bódi körzetének egyik 
felén, közel a faluba vezető útnál. 
Talpfarönköket fűrészeltek, farag
tak, az alkalmatlanabb részeiből öl- 
famáglyákat raktak. A talpfának- 
valót mindjárt szállították is vonta
tókkal le, a telepre, mert ősszel és 
tavasszal nagy volt erre a sár, ten
gelyig süppedt a kocsi az avarban. 
A tél azonban nem volt valami ked
vező. Alig tartott valameddig a fagy, 
mindjárt meglágyult, nem lehetett 
szállítani s ilyenkor a rönkfából is 
ottmaradt jócskán a Bódi nyakára. 
Bódi jobban szerette volna, ha el
megy mind, kényelmesebb lett volna 
neki. De mit volt mást tenni? Vi
gyáznia kellett rá, nehogy elhúzog- 
ják a falusiak s eldugják a szalma 
alá, hogy tavasszal beépítsék a sza
porán növekvő új házakba vagy ki
csempészve a faluból, eladják ide
geneknek. Különösen tavaszfelé vet
te gyakran a rönk felé útját Bódi, 
amikor már szántogatni jártak a fa
luból a traktorosok-vontatósok is 
meg a ló- és ökörszekeres gazdák is, 
keresztül az erdei úton. Bódi nyug
talankodott a rönkök miatt, mert a 
cigányok is belepocsékoltak egyszer
egyszer a növendék cser-erdőbe és 
az ölfát is megdézsmálta már va
laki. Nem nagyon, de Bódit ez is 
bosszantotta. Jelentette is, majd 
kérte, hogy küldjenek a rönkökért, 
de csak ígéretet kapott, hogy majd 
elviszik. Két hétre a jelentés után 
megérkezett szemrevételezni a fel

ügyelő s fölírta a kárt is. Akkorára 
azonban nagy híja volt már a rön
köknek! Huszonhét darabot vitt el 
valaki szekérrel, a kitaposott úton. 
Talán épp azt a három napot vagy 
éjszakát használta ki a tolvaj, amíg 
ő hivatalos úton a telepen meg a 
központban járt. Bódi káromkodott, 
töprengett, éjszakáit a rönk mellett 
töltötte, feleségét pedig, aki örökké 
csak sírt a nagy lopás óta, beküldte 
a faluba, hogy különböző ürügyek
kel látogassa meg az építkező gaz
dákat. Vegyen tyúk alá való tojást, 
tudakolja: mennyi a szalma ára, ki 
adott el mostanában falunkívülre va
lakinek szalmát és érdeklődje meg 
Dracsáktól is, megneszelt-e már va
lamit?

Azon a napon, mikor a mogorva 
felügyelő kint járt, későn: nap- 
szálltatájt vetődött haza Bódi az er
dőből. Szó nélkül ült le az asztal
hoz, szép szőke felesége sietett ételt 
melegíteni neki, majd odahúzódott 
mellé s óvatosan dorombolt a fülé
be, mint valami bánatos cica.

— Észrevett mindent?
— Azért felügyelő, hogy lásson, 

— mondta keserűen Bódi. — Hu
szonhét talpfarönk, mégha vékonyak 
is, nem egy szál gyufa vagy kettő!...

— Mit mondott?
— Mit mondott volna?! A tolvajt 

meg kell fogni vagy ...
— Vagy?
— Engem fognak megdicsérni! — 

kiáltotta Bódi mérgesen. — Mit fag
gatsz annyit?

— Félek! — rázkódott meg azasz- 
szony, — Ebből még nagy baj le
het ...

— Félsz? Idejönni nem féltél?
— Nem gondoltam, hogy ilyen tol

vajnépek közé kerülök, — mondta 
szomorúan az asszony, majd hirte
len hangot változtatott s mint egy 
mérges kotlós, amely kiscsirkéit védi 
a sastól, védeni kezdte az urát min
dentől és mindenkitől, aki vétett el
lene: — Üsse meg a menny kő azt 
a rönköt! Miért nem vitték el a töb
bivel?! Meg még azt a felügyelőt 
is!... Csípje meg ő a tolvajt, ha ed
dig hagyta rohadni itt a rönkjét!.. 
Éjszakád sincs két hete, ágyadat

úgy találom reggel^ ahogy este le-*  
szedtem...
Ha máskor szerette is Bódi eze- 

két a hangokat, most ingerelte. 
Mérgesen csapott rá az asztalra:

— Már megint ezt fújod? Arról 
beszélj inkább, mi van a faluban? 
Mit mond Dracsák?

Olyan rokon az csak! Törődik is 
az a mi bajunkkal! Legyint, A ci
gányokra gyanakszik, esetleg Pön- 
dőre... Azt mondta, ereggy le ma 
este hozzá beszélgetni...

Bóni elgondolkodott.
— Pöndő? — dünnyögte maga elé 

csendesen, — Pöndő? Hiszen annak 
fogata sincs a szegénynek ...

— De a sógorának van! — csat
tant föl az asszony, aki minden gya
núsítottban azonnal a tolvajt látta.

Ez igaz volt, Pöndő sógorának 
csakugyan volt fogata, ezen nem 
lehetett tovább vitatkozni.

— Hát a szalma? — kérdezte 
Bódi,

— Nem ad el senki, nem is vittek 
ki a faluból karácsony óta. Míg az 
idő nem javul, nem is adnak, föl
etetik. Csak majd, ami marad, ha 
kimegy a jószág a legelőre, azt mond
ják ...

— Ez biztos?
— Mindenki így beszél. Dracsák 

is.
— Akkor a faluban van a rönk 

— kiáltotta Bódi —, akkor még meg
van! Fölugrott, hosszú báránybun
dája alá dugta kétcsövűjét s a nap- 
szálltautáni szürkületben óvatosan, 
bokrok közt bújkálva elment őrköd
ni megint az erdőbe.
fitt, ahol a talpfának való rönk fe- 
z küdt, a közelben egy magános 

. nagy bükkfa állt. Terebélyes ágai 
közt volt a Bódi leshelye. Moccanás 
nélkül ült, hang nélkül várt. Már 
elhallgattak a baglyok, cinkék, 
szarkák, elmentek az utolsó szeke
rek, csöndes éjszaka szállt az er
dőre, de ő csak ült ott a fán és várt. 
Egyszercsak ropogni kezdett az 
avar. Egy sötét alak közelített a 
rönkcsomóhoz. Mikor odaért, dara
big csend lett, majd hirtelen huho
gás, hujjogatás kezdődött, amitől 
Bódinak az első pillanatokban hideg 
szaladgált a hátán. Az anyád! — 
gondolta. — Jól csinálod! Messziről 
magam is azt hinném, hogy bagoly 
huhog! Nemsokára alig hallható 
zörgéssel megérkezett egy szekér.

— Senki? — hallatszott egy sut
togó hang.

— Senki! — mondta ugyanúgy a 
másik. Elő a kishévért, gyerünk!

Alig telt bele egy rövid óra vagy 
másfél, a mozgás, szuszogás meg
szűnt, a tompa ütődések zaja elhall
gatott. Akkor azt mondta az egyik:

— Mennyi van fönt? Hat? Apa 
nyolcat mondott!

— Nem lehet — mondta a másik 
—, ezek vastagabbak ...

— Hátha kiabálni fog az öreg?
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— Kiabáljon! Én félek, a múltkor 
is féltem. Kiskorúak vagyunk, te is, 
ént is. Ha Bódi megfog, visznek 
Aszódra. Olvastam az újságban, 
hogy a kiskorú tolvajokat odavi
szik .

Halkan, nevetgélő hangon szólott 
a másik:

— Hát tolvajok vagyunk mi, te 
bolond?! Ne félj, Bódi ma este apá
val iszik, elviheted tőle az erdőt! 
Emlékszel, mit mondott az öreg, 
amikor először magyarázta, hogyan 
kell csinálni? „Akinek esze van, nem 
húsölni, — vagyont szerezni jár 
az erdőbe.“ Hanem a baglyot na
gyon jól utánoztad!... Kifújtad már 
magadat? Ülj föl, megyünk. Körül 
a falun, a földúton, ahal nem jár 
senki, a szekér se zörög ,..
l\/l ikor elmentek, Bódi gyorsan le- 

csúszott a fáról. „M.egálljatok 
— gondolta — elbánok én apátok
kal, csak várjatok!“ A legrövidebb 
úton, keresztül-kasul nekivágott a 
falunak. Mikor beért, felzörgette 
Pöndőt s együtt mentek a tanács
elnök ablaka alá. A tanácselnök be
ugrott a csizmájába, s megindultak 
beszélgetve hárman. Ütbaesett az 
őrs, onnan két rendőr csatlakozott 
hozzájuk s a közelből még két ta
nácstag is. Heten állottak meg Dra- 
csák kapuja előtt. Mikor hallani le
hetett már a közeledő szekér tenge
lyének halk kotyogását, Bódi csen
desen kinyitotta a kaput, mintha ő 
volna a gazda. Az emberek addig a 

kerítés oldalába lapultak s mikor a 
gyanútlanul begördülő szekér meg
állt az udvaron, egy szere fogták kö
rül mind a heten,

A két suhanc egy percig se taga
dott. Bevallottak mindent. Mire Dra-

csák kidöcögött a nagy hasával meg 
a viharlámpájával, azt is meg
mondták már a fiúk, hogy a hu
szonkét rönk a csűrbe van elrejtve 
egy szalmacsomó alá.

Mikor Dracsák meglátta az embe
reket az udvaron, csavart egyet az 
eszén s rátámadt a — fiaira:

— Mit csináltatok ti akasztani 
való bitangjai? He?! Ilyen későn 
kell hazajönni? Miféle fák azok ott 
a szekéren?

Egyik rendőr melléje állt, megve
regette a vállát:

— Ne adja a bankot, Öregem! 
Megvan a többi is, nézze csak; kik 
vannak ott a csűrben! A tanácsel
nök, az erdész meg a tanácstagok ... 
Most pedig bemennénk egy kicsit, 
hogy lámpavilágnál írjuk meg a 
jegyzőkönyvet. Legyen szíves, vezes
sen.

Dracsák a jegyzőkönyvben is ta
gadott. Nem tud semmiről, fiai csi
náltak mindent, azt hazudta.

— Majd a törvény előtt kiderül 
— mondta egyik rendőr.

— Mindenki tudja, hogy én csak 
jóm nevelem őket, biztos úr! De ha 
ők loptak, ők a tolvajok. Akiket 
megfogtak, azokat állítsák a törvény 
elé,

A kisebbik fiú keservesen elsírta 
magát:

— Van magának szíve, apám? 
Apám maga nekem? Maga küldött, 
mégis minket akar elvitetni Aszód
ra ... Édesanyám! Ne hagyjon, édes
anyám!

Az emberek, tanácstagok összenéz
tek. Egyikük se akarta elhinni, hogy 
ez a „jóhírű“ gazda tulajdonképpen 
kapzsi, önző ember, aki még a gyer
mekeit is eltapossa, ha útjába ke
rülnek. Annyira elszomorodtak ezen 
még a rendőrök is, hogy szótlanul 
búcsúztak el az erdésztől kint a ka
puban, aki fáradtan indult el haza
felé, hogy kipihenje magát. Bódi 
pedig azt kérdezte magától hango
san a nagy sötétségben: — Hát ro
kon az ilyen? Rokon?!

Giovannini—Szathmáry: Gyógynö
vényeink. Értékes és hasznos összefoglaló könyvvel gyarapodott a gyógynövényekről szóló hazai irodalmunk. A szerzők és a kiadó ko
moly lépést tettek gyógynövény
gazdálkodásunk fejlesztése érdeké
ben, amikor ezt a kitűnő kötetet 
megjelentették. A könyv bevezető- ’ lég a gyógynövények gyűjtésére vonatkozó tudnivalókat foglalja össze, majd táblázatosán ismerteti a hazai és külföldi növényi és állati eredetű drogok legfontosabb jellemzőit. A kötet harmadik fejezete vadontermő fontosabb gyógynövényeink részletes ismertetését adja összesen het
venöt fontos vadontermő gyógynö
vényt ír le botanikailag, megadja a gyűjtési utasítást, hatóanyagainak! összetételét és felhasználásának módját. De különösen fontos és teljesen újszerű a negyedik fejezet, amely külön csoportosítja termesz
tett gyógynövényeinket. Itt a gyógynövény gazdálkodásunk új lehetőségeihez ad alapvető segítséget a kötet, mert huszonhárom fontos gyógy
növény termesztésének agrotechni
káját ismerteti: a növény éghajlat- és talaj igényét, esetleges vetésforgóba állítását, trágyázását, a szükséges talaj művelést, szaporítási mód-x ját, ápolását, vetőmagszükségletét, majd aratását — gyűjtését, feldolgozását, szárítását —, kártevőit, betegségeit, s összetévesztésének, hamisításának lehetőségeit. Kívánatos volna; hogy az erdőgazdaságok agronó-

musai is behatóan foglalkozzanak 
ezzel a nagy jelentőségű fejezettel, 
mert útmutatásai nyomán rosszul 
jövedelmező mezőgazdasági terüle
teink hasznosításának új módjait le
het esetleg kidolgozni. A további fejezetek a drogok gyógyhatását, a gyógynövények kártevőit ismertetik. Nagy értéke még a könyvnek a 
gyógynövényekről szóló fontosabb 
szakirodalomnak az ókortól máig összeállított bőséges áttekintése. (Mezőgazdasági Kiadó, ára 48 forint.)

(ákos)
*

Mohácsy—Porpáczy—Maliga: Gesz
tenye, mandula, mogyoró. Évtizedes kutatások eredményeiről számol be a magyar kertészeti tudomány há- rorn kitűnő szakembere ebben a jól kezelhető kézikönyvben. A növénytani tudnivalók összefoglalásán túl, megtaláljuk a gesztenye, a mandula és a mogyoró termesztésének agrotechnikai vonatkozásait is a gyakorlat számára szükséges, bőséges tudnivalók formájában. Erdészeti szempontból különösen a szelídgesztenyéről mondottakat tartjuk fontosnak; hiszen a gesztenyének (Castanea sativa Mill.) erdőállományokba 

telepítése vagy legalább is rendszeres elegyítése is lehetséges. Szerzők javaslatot is tesznek a könyvben gesztenyetermesztésünk átszervezése és fejlesztése tekintetében. Bár itt elsősorban a kertészeti jellegű termelés problémáival foglalkoznak, de a tanulságok erdészeti szempontból is hasznosak, annál is inkább, mert a gesztenyét nemcsak termése, hanem kiváló minőségű fája és cserzőanyagtermelés szempontjából jól hasznosítható kérge miatt is érdemes erdőgazdálkodásunknak figyelembe venni. (Mezőgazdasági Kiadó, ára: 22,— forint.)
*

Bacsó Nándor: Bevezetés az agro
meteorológiába. Hasznos összefoglaló könyv, amelyben Bacsó professzor az általános meteorológiai és éghajlattani alapismeretekből kiindulva ismerteti Magyarország éghajlatának legfontosabb sajátosságait és ebből vezeti le az agrometeorológia általános elveit és módszereit, valamint legfontosabb termesztett növényeink agrometeorológiai problémáit. Sajnos, az erdészeti meteorológia könyvében lényeges teret nem kapott és nem foglalkozott ily módon Szántó István erdőmérnök nagy jelentőségű alapvetésével, az éghaj lat jósági görbék és az erdőtenyészeti viszonyok összefüggéseivel. (Mezőgazdasági Kiadó, ára: 52,— forint.)

20

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



I II H :
«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■i

A „Vigyázz, dűl a fa!" munkásvédelmi
film bemutatóiEgyre nagyobb siker kíséri a „Vigyázz, dűl a fa“ című munkásvédelmi film bemutatóit. A május közepén elkészült filmet először az F. M. kultúrtermében mutatták be a minisztérium dolgozóinak, a rendes mozielőadások kísérőműsoraként, ahol minden vetítéskor a közönség tapsát vívta ki. Azután az erdőgazdaságok igazgatóinak értekezletén ért el megérdemelt sikert. Az erdei munkások 

számára Budakeszin és Diósgyőrött 
rendezett a főigazgatóság ünnepé
lyes, vitával egybekötött bemutatót, mindkettő hasznos tapasztalatokat adott a jövőre nézve.A diósgyőri bemutató június végén volt. A miskolci erdőgazdaság munkásai és dolgozói megtöltötték a Ság- vári mozi előadótermét, de ott voltak a Megyei és Városi Tanács, a Megyei Területi Szakszervezeti Bizottság, a Megyei és Városi Ügyészség egy-egy vezető képviselője, valamint a sajtó és a kulturális szervek kiküldöttei. A miskolci rádió még az nap helyszíni közvetítést is adott a bemutatóról.Itt került sor a filmben szereplő erdei munkások kitüntetésére és jutalmazására is. Az OEF vezetője nevében dr. Vágó Ödön, az elnöki főosztály vezetője osztotta ki a jutalmakat. Főigazgatói dicséretet és pénzjutalmat kaptak filmbeli kitűnő szereplésükért Horváth József. Hor
váth Flórián, Darvas Flórián. Darvas Károly, Darvas Lajos, Ligeti Lajos, 
Szegedi Dezső és Kerékgyártó Károly a miskolci erdőgazdaság fakitermelő munkásai.A vetítést követő ankét során sok hozzászólás hangzott el a filmről és a balesetelháríjás eszközeiről. A hozzászólásokból kiderült, hogy a film felkelti a nézők érdeklődését, jól felépített meséje elgondolkoztatja a közönséget és sokáig visszhangzik lelkében. Egybehangzó vélemény volt: kár hogy olyan rövid.Mindez a siker biztos jele, mert a. néző csak az unalmas filmet találja hosszúnak.Hosszan foglalkozott a filmmel a felszólalók között a Megyei és Városi Ügyészség kiküldöttje. Az ügyész szemével vizsgálta a mesét, megállapította, hogy a film jó és örömmel üdvözölte a főigazgatóság ilyen irányú törekvéseit a munkásvédelem terén, példaként állítva ezt a diósgyőri nehézipari üzemek elé. Az erdei munkások közül többen kérték, hogy a jövőben készíttesen a főigazgatóság hosszabb filmeket is az erdei munkákról és ezekben a filmekben mutassa be a munkások üzemi és otthoni életét, örömeiket és bajaikat is.

Az ankét résztvevői egy perces néma felállással áldoztak az erdei munkák közben elhúnyt dolgozótársaik emlékének.Itt említjük, hogy hasonló sikerrel folyt le a budakeszi bemutató is,

Szállnak a darvak, szállnak, Moszkva 
felé . . . Boldogan kergetözik két fiatal 
szerelmes, Veronika és Borisz. Rövidesen 
összeházasodnak. De a kegyetlen sors 
közbeszól, kitör a háború és Borisz a 
frontra kerül...

A két fiatal további sorsát mutatja be 
ez a csodálatosan szép, világsikert ara
tott darab. A film a legnemesebb emberi 
érzelmeket, a kristálytiszta szerelem meg
nyilvánulásait vetíti elénk, sokáig fülünk
be csengenek Veronika kacagásának üde 
hangjai, majd megszólalnak a későbbiek 
folyamán más hangok is a lágy dalla
moktól egészen a félelmetesen vijjogó 
szirénazúgásig. És itt vannak a hangta
lan és mégis félelmetesen marcangoló 
akkordok, melyek suttognak és kiabálnak, 
ordítanak és üvöltenek, harsognak és 
lázitanak: Emberek, ne engedjétek, ne 
engedjétek, hogy gyermekeitek Borisz és 
Veronika sorsára jussanak. A film lénye
ge, hogy kimondott és kimondatlan sza
vakkal ítéli el a háborút.

Egyik legszebb jelenete, amikor Borisz 
a fronton halálos sebet kap. Csend van, 
csupán egyetlen puska szólal meg vala
hol, hogy egy kis ólomdarab örökre ki
oltson egy dobogó szívet. Még pár má
sodpercig lüktet a szív, halálos körtán
cot járnak a haldokló körül égbe me
redő karcsú, faóriások. Ez a pár másod
perc elegendő, hogy a rideg fák láthatá
rán túl megjelenjen Veronika kedves, 
szerető arca, és a haldokló képzeletben 
ott legyen az esküvőjén, amelyet a való
ságban már nem érhetett meg. Az élet 
és halál küszöbén mi is ott állunk Bo
risszái, elkísérjük, ameddig csak tehet
jük, hogy utána ismét visszatérjünk Ve
ronikához, tragikus sorsához.

BERDA JÓZSEF 
a szép szerencse kincsei, 
az égből lepottyant friss

Akár 
mint 
tojások; úgy mosolyogtak reánk a pompásnál 
pompásabb pöfetegek fönt a Nagyszénás magasán. 
A legkülönb látképnél is különb képe volt ez ama 
tájnak; nagy örvendezés szemnek és 
gyomornak, gyermeki játékra alkalom!
S mily ínycsiklandó illatot árasztott 
e tudatlanoktól lefitymált eledel 
az orrunk alá! Mohó rajtaütéssel 
rohantunk reá s máris tele lett a hátizsákunk! 
Mesejátékban csilloghat csak ennyi 
képzelet! ily nagy nevetés! lelkendezés! 
És megenni, megízlelni ezt a derűs 
formájú növényi kácsát: ez aztán a boldogság! 
Kóstold, kóstold csak meg, barangoló vándor, 
eme árvákat is megvigasztaló csemegét s ha 
egyszer megízleled: nem pártolsz el tőle 
soha többé!

ahol dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes elvtárs az erdőgazdaság kiváló dolgozója kitüntetésben és pénzjutalomban részesítette Wiedermann Károly filmrendezőt, Schuller Imre filmoperatőrt és Szabó József erdészt a film főszereplőjét. Főigazgatói dicséretet és pénzjutalmat kaptak Láng Éya felvételező, Kerekes Éva gyártásvezető és Szász Tibor tudományos munkatárs, szakmai tanácsadó.Már készül a film keskeny változata és így hamarosan minden erdőgazdaság bemutathatja majd munkásai előtt.
a Jatva

A női főszerepet Tatjana Szamojlova 
alakítja, annyi bájjal, természetességgel 
és üdeséggel, hogy Moszkvában és Can- 
nes-ben, de másutt is, ma ő a legünne- 
peltebb színésznő. Partnerét, Boriszt, 
Alekszej Batalov játssza; kitűnő játékáról 
már a Rumjancev-ügy softőrjeként is
mertük. Mihail Kalatozov rendező és 
Uruszevszkij operatőr művészi magasla
tokra emelték a filmet minden részleté
ben. a jellemző zenei aláfestés Va.jnberg 
kitűnő munkája.

A filmet Cannes-i sikere után hazánk
ban is forró szeretettel fogadták, érdemes 
is megnézni mindenkinek, akiben lángol 
a művészet, szépség és nemes gondola
tok iránti lelkesedés.

Fenyves Imre

Az utolsó paradicsom, színes, széles
vásznú, olasz film. A csendesóceáni szi
getvilág csodálatosan szép, színpompás 
exotikus tájait ismeri meg a néző, s 
ugyanakkor megragadó képet kapunk a 
szigetek életéről, napi munkájukról, népi 
szokásaikról, táncaikról. Különösen nagy 
élmény a hajmeresztő bátorságpróba, a 
..lianugrás“ vadul pergő képsorozata és 
a film befejező része, a két ifjú eskü
vője a tenger hullámai között, az ezzel 
egybekötött népi táncok és ősi szertar
tások. A rendező és az operatőr magas 
művészi szárnyalását dokumentálják ezek 
a részek. Rontja a film értékét, hogy 
egyik jelenetén keresztül, amely a film 
alapmondanivalója, igen helytelenül azt 
próbálja bebizonyítani, hogy az ősi el
maradottság, a kizsákmányoltság az igazi 
paradicsomi állapot és nem a civilizáció, 
a kultúra.
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Milyen lesz

a Nagykovácsi Erdészeti Nevelőintézet?| apunk hasábjain már ismétel- ten beszámoltunk arról, hogy a főigazgatóság ez év őszén átadja rendeltetésének a Nagykovácsi Erdészeti Nevelőintézetet. Ezekből a tájékoztatásokiból azonban még sok részlet kimaradt, ezeket szeretném most pótolni.A Nevelőintézet a főváros középpontjától 15 km-re fekszik, Nagykovácsiban, hatalmas fákkal övezett, 
kies tisztásokkal és rózsákkal teli 
park mélyén. A község a kastéllyal a budai hegyek között, Nagyszénástól, a természet járók egyik legkedvesebb kirándulóhelyétől délre, a tengerszint felett 343 m magasan fekszik. Rendkívül egészséges, erdőkkel borított hegyekkel övezett hely. Nagykovácsi igen régi település, a rómaiak korában is lakott terület volt. Az egykori Corvin János birtokának utolsó „gazdája“ Tisza Lajos volt, aki a felszabadulásig lakott a kastélyban A kastély értékes régiségek és különlegességek tárháza volt. Csak kiváltságosak léphették át küszöbét, a dolgozó nép számára mindig zárva maradt.A második világháború nem kímélte Nagykovácsit sem, a kastély üresen várta a felszabadulást. Első években munkásüdülő, majd pártiskola talált benne otthont. Később reprezentatív üdülőnek rendezték be, legutóbb pedig a MEDOSZ vette át. Ez év tavaszán a MEDOSZ dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes elvtárs kifejezett kérésére a főigazgatóságnak adta át, hogy az erdészeti dolgozók egyik évtizedes fájó problémája megoldható legyen: 
— az eddig olyan nehéz körülmé
nyek között tanuló erdészgyermekek 
nevelése megoldást nyerjen.k4ost a jelentkezések során tárult csak igazán elénk a lakott helyektől távol élő gyermekek iskolába járásának rendkívül szomorú képe. Átlag 10—12 km-t gyalogoltak eddig hóban, fagyban, viharban, sárban, úttalan utakon, a természet szeszélyeinek kitéve, mindezt azért, hogy megszerezzék azt a tudást, ami képessé teszi őket apjuk művének továbbvitelére. De nemcsak az erdészet területén találkoztunk ilyen esetekkel, van ilyen a faipar területén is és ez erősítette meg a főigazgatóságban azt az elhatározást, hogy 
a faipari vállalatok vezetőit is fel
hívja, küldjék ők is el az ilyen kö
rülmények között élő dolgozók gyer
mekeit.Fzekután egynéhány szót a kas- télyról, melléképületeiről és magáról a parkról.A 16 holdas park déli részén áll az egyemeletes kastélyépület, tágas szobáival, melyben a 45. ÉM. Építő Vállalat szorgos munkáskezei már 
építik a központifűtés berendezé
seit, a gyermekek fürdő-mosdó he
lyiségeit, lakószobáit, a tanulószobá

kat, .a nevelők szobáit és a társalgó
könyvtár levegős, tágas, egészséges 
helyiségeit.A kastély oldalán, hatalmas ősfáktól övezve, három épületet látunk. A bejárat mellett fekvő első épületben helyezzük el a gyermekek betegszobáit, külön a leányok és külön a fiúk részére. Ebben az épületben lesz az orvosi rendelő és várószoba, de itt fog lakni az egészségügyi gondozónő is. Ö őrködik az orvossal együtt a gyermekek egészsége felett. A betegek részére külön fürdő- és mosdóhelyiségeket is építtetünk.A második melléképületben lesz az ebédlő, a konyha, az előkészítőhelyiség, mosogató, raktár, irodahelyiség és két vendégszoba, azok részére, akik távoli vidékekről jönnek gyermekeik látogatására.A harmadik melléképületben helyezzük el az igazgatói és gondnoki lakást, a garázst, a mosodát, a szárítóhelyiséget, a javítórészleget (fehérneművarrónő, cipész stb.) és a gondnoki irodát.Az épületeket a legkorszerűbben kívánjuk berendezni. Elmondom, hogyan kívánjuk ezt a főépületben megoldani, ahol a gyermekek idejük jó részét töltik:A hálószobákban 4—8 ágyat helyezünk el. Az ágyak hajlított hófehér, új rendszerű csőágyak, 3 matraccal, lepedővel, paplannal, pléddel, tolipárnával és színes kartonta- karóval felszerelve. Az ágyak mellett hasonló típusú éjjeliszekrények állnak. Kézimunkák, függönyök és szőnyeg fogja még barátságosabbá tenni az amúgyis napfényes, levegős szobákat, A hálószobákba még fehérre lakkozott székek és asztalkák 

Kis öreg, a gyomot irtsad és ne a fenyő csemetét vágd ki, — figyelmezteti a fiatal 
alkalmi munkást az erdész. A szári erdészet területén gyors ütemben halad az 

erdősítések ápolása.

kerülnek, hogy a gyermekek további kényelmét biztosítsák. A többi szoba: tanuló, társalgó stb. a legkorszerűbb követelményeknek megfelelő berendezéssel rendelkeznek.A jelentkezések figyelembevételével a lányokat az emeleten, a fiúkat 
a földszinten helyezzük el. A tanulószobákat mind az emeleten, mind a földszinten a gyermekek létszámának megfelelő arányban terveztük. A földszinti nagy tanulóterem közepén üvegfal választja el az alsó és felső tagozatú gyermekeket. Ez a terem egyben alkalmas lesz arra, hogy itt rendezzük a film- és diavetítéseket, a házi ünnepélyeket.A nevelők szobái a gyermekek szobái mellett helyezkednek el. így állandóan figyelemmel kísérhetik a gyermekek magatartását, tanulmányi előmenetelét és egyéb körülményeit.

Nevelőintézetünk gyermekei Nagy
kovácsi község általános iskoláját 
fogják látogatni. Ez az igen jól felszerelt iskola a kastélytól 4—5 perc távolságra fekszik. Kiss Bálint, az iskola igazgatója meleg szeretettel várja már az őszt, hogy az erdészgyermekek bevonuljanak az iskolába.

Ma még 30 üres férőhellyel ren
delkezünk, azonban bízom abban, hogy egy hónap múlva arról számolhatok be, hogy minden hely foglalt. 
Igen valószínűnek tartom, hogy a 
következő tanévben a férőhelyek 
számát növelnünk kell.Beszámolt lapunk arról a társadalmi megmozdulásról, amivel az erdőgazdaságok ,faipari vállalatok fogadták a Nevelőintézet felállításának gondolatát. Ma már egyre inkább tapasztalhatják, hogy nem hiába vállaltak komoly anyagi áldozatot: az Erdészeti Nevelőintézet országos jelentőségű szociális intézménnyé fejlődik!

Dobozy László
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HÍREK
Az Országos Erdészeti 

Egyesület 
pécsi vándorgyűlésétaugusztus 10—12-e között rendezik meg. A vándorgyűlést augusztus 10-én 16 órakor nyitja meg Kasza Ferenc, a pécsi helyicsoport elnöke, a pécsi erdőgazdaság igazgatója. Majd Madas András, az Egyesület elnöke tart beszámoló beszédet az Egyesület egy esztendős munkájáról. Ezt követi az 1958. évi „Bedő Al- bert”-díjak kiosztása. A következő két napon a pécskörnyéki erdők és a székelyszabari vöröstölgyes megtekintése szerepel a napirenden és ezt vezeti be a megnyitóülésen elhangzó előadás a mecseki erdőgazdálkodás problémáiról.

Kinevezések. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Korrrtány Szabó Dénes osztály vezetőt a soproni Erdőmérnöki Főiskola erdészeti gépta- ni tanszékére egyetemi tanárrá kinevezte. — Az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője Jancsó Gábor erdőmérnököt a zalaegerszegi erdőgazdaság igazgatóhelyettes főmérnökévé nevezte ki.
*

Utasítás a gyógynövények gyűjté
séről. Az OEF vezetője és a SZÖVOSZ elnöke együttes utasítást adott ki az erdőgazdaságok területén vadontermő gyógynövények begyűjtéséről és értékesítéséről. Ennek értelmében a begyűjtést az Erdei Termékeket Feldolgozó és Értékesítő Vállalat végzi. Az alaprendelet végrehajtására az OEF vezetője részletes utasítást is adott ki. Mindkét utasítás megjelent az Erdészeti 
Értesítő ez évi 23—24. számában.

BUDAPESTI
ÁLLAMI ERDŐGAZDASÁGNÁL

(Budapest, XII., Malinovszky fasor 8.
Tel.: 155-044, 358-852.) bogarak, lepkék, hernyók, lárvák, bábok és egyéb rovarok a legújabb tartósítással, szakszerűen preparálva, teljesen kész rovar és lepkegyűjtemények fadobozban, üveglappal ellátva magyar és latin névvel pontosan meghatározva — hivatalos áron megrendelhetők.

Október 15-től—április 1-iglőtt madarak és emlősök szakszerű kitömését vállaljuk.

Fegyelmi határozat a „Vadas 
Jenő” vontatóhajó tűzszerencsétlen- 
sége ügyében. Az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője fegyelmi eljárás során hat hónapra alacsonyabb munkakörbe való áthelyezéssel büntette Vukovics Sándor hajógépészt, mert gondatlanságával tüzet idézett elő a Dunaártéri Állami Erdőgazdaság „Vadas Jenő” nevű vontatóhajóján, aminek következtében a hajó leégett és a társadalmi tulajdonban hatvanezer forint ösz- szegű kár keletkezett. Ezzel kapcsolatban az OEF vezetője, Goldring József hajóvezetőt szóbeli feddésben részesítette, Zsarnay István erdészetvezetőt, Beiwinkler Győző műszaki osztály vezetőt, Krón Kelemen főmérnököt és Erdélyi János igazgatót írásbeli megrovásban részesítette s az utóbbi kettőt félhavi fizetésüknek megfelelő összegű kártérítés megtérítésére kötelezte.*

Szeméttelepek fásítása. A váro
sokban összegyűlt szemetet rend
szerint agyaggödörbe vagy más 
mélyedésekbe rakják le. Ha a hul
ladék elérte a környező terep ma
gasságát és termőfölddel beterí
tették, a terület befásítható. Mint 
ahogy a hannoveri Forst- und 
Holzwirt beszámol az eddigi kísér
letek szerint megfelelő talajlazí
tással eredményesen lehet ilyen 
területeken fásítani nyárral, füzek
kel, hamvaségerrel, nyírrel és 
akáccal. A tölgy, a juharok, a hárs 
és a bükk mellőzendő.

TÖBB MINT ÖTSZÁZ MUFLON 
él már a Mátrában. Az egész bősé
ges állomány az 1928-ban — har
minc év előtt — importált két pár 
muflon leszármazottja.*

Légi fényképek mezőgazdasági 
felhasználásáról írt érdekes tanulmányt dr. Hegedűs István az Agrár
tudomány ezévi 5. számában Minthogy a légi fényképezéssel erdőgazdasági területek felmérésével kapcsolatban is eredményes kísérletek folytak, a most közölt összefoglalás hasznos segítséget ad a további munkához.

*
KIHALNAK A MECSEKI VAD

MACSKÁK? A legutóbbi vadászta
pasztalatok szerint a mecseki erdők 
őshonos lakója, a vadmacska már 
csak a keleti Mecsek állományaiban 
található és egyre ritkábban for
dul elő. Ugyancsak megritkultak a 
hollók és a réti sasok. Mindhárom 
állatfaj vadászata tilos, mint ter
mészeti ritkaságokat védelem alá 
helyezték. *

Magvizsgálati tapasztalatcsere 
Nyíregyházán. A nyíregyházi erdőgazdaság az erdészeti szakelőadók, csemetekezelők részére tapasztalat

cserét tartott, hogy a korszerű magvizsgálati módszereket a gyakorlati szakemberekkel is megismertesse. Tyszkiewich lengyel erdészprofesszor Erdei magvak című könyvében található leírás alapján a gondos csírázítatáshoz Liebenberg- féle tálakat szereztek be és így az erdőgazdaság mind a hét erdészetében a legkorszerűbb módszerekkel végzik már az idén ősszel a magvizsgálatot. *
A chrudimi csehszlovák erdőigaz

gatóság negyvennégy központi dolgozója tartózkodott négynapos látogatáson hazánkban. A csehszlovák vendégek megtekintették a balaton
füredi erdészet kopárfásításait, amelyről nagy elismeréssel nyilatkoztak. *

A balesetvédelmi filmek megren
delése. Az OEF eddig két balesetvédelmi kisfilmet készíttetett el: az egyik Baleset ellen védekezz! és a másik Vigyázz, dűl a fa címmel került forgalomba. A filmek keskeny másolatai darabonként 800—1000 forint közötti árban rendelhetők meg. Minden régebbi esetleges megrendeléstől függetlenül új megren
deléseket kell az érdeklődőknek az 
OEF Elnöki Főosztályára küldeni a 
Magyar Filmlaboratórium Állami 
Vállalat Budapest, XIV, Gyarmat u. 
27. címre címezve. Megrendelésekben világosan fel kell tüntetni, hogy melyik filmet, hány példányban rendeli meg az erdőgazdaság, továbbá, hogy a filmek árát melyik egyszámláról egyenlíti ki.

*
A győri erdőgazdaság új címe: A Kisalföldi Állami Erdőgazdaság új címe: Győr, Országút 8.
FIGYELEM!Élő vidrát, vadmacskát veszek. Schneller Jenő, Budapest, XIV. kér. Hungária krt. 207.
ERDŐGAZDASÁG 

És FAIPAR1958. évi 7. szám. Ára 2 forint. 
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság 

Főszerkesztő:
DR. BALASSA GYULA

Felelős szerkesztő: 
ÁKOS LÁSZLÓ

Megjelenik havonta egyszer 
Előfizetési ára: Egy évre 24 Ft. félévre 12 Ft 

Szerkesztőség:
Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em. 

Telefon: 110-025. 
Kiadóhivatal:

Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em. 
Telefon: 123-410

Kiadásért felelős:
A Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó 

Vállalat vezetője
Előfizetéseket felvesz a Posta Központi 
Hírlapiroda. Bpest V.. József nádor tér 1. 
Telefon: 180-850. Csekkszámlaszám: 61055

Példányszám: 3700
44439-689/2 - Révai (Fel.: Povárny Jenő)
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ARBORÉ liBIiilÄiiiAgostyán község határában, az országút menti erdő mélyén, csobogó patak partján egzotikus fácskák nyújtogatják leveleiket. A négy-öt esztendős csemeték a serdülőkort élik, s bizony évtizedek eltelnek, amíg fává erősednek. De hogy-itt a ritka, az országban csak elvétve található fafajták és faféleségek adtak egymásnak találkozót, az mindjárt szembetűnik Egy új, különleges elképzelés szerint telepített, arborétum van születőben. Tizenhat hektáros területéből tíz hektárt már be is telepítettek. Neve: Tatai arbo
rétum.A gondos szép munka, a valósuló tervek tulajdonképpen egy akadé
miai pályázat eredményei. Még 1953-ban fogadta el és jutalmazta ösztöndíjjal az Akadémia Kiss Miklós tatabányai erdőménnök pályáza-

Feketefenyő (Pinus nigra v. corsicana és 
v. calabrica) csoport egymástól virginiai 
boróka (Juniperus virginiana) sorral el
határolva. Telepítve 1956 tavaszán, há

roméves iskolázott csemetékkel

tát, amelyet a pályázó „Honosítás 
alatt álló fás növények ökológiai, 
élettani és rendszertani vizsgálata“ címen írt meg. A szépen felépített pályázat tartalmazta egy kísérleti kert, egy új arborétum tervét is. A főigazgatóság és a tatabányai erdőgazdaság a pályázat kísérleteinek gyakorlati kivitelét messzemenően támogatta, nyomban rendelkezésre bocsátották a szükséges területet, egy rontott gyertyános-tölgyes helyéin. A megvalósítás fő kezdeményezője Galambos Gáspár főmérnök volt, aki a Mátrában, Rudolf-tanyán már végzett hasonló kísérleteket. Jelentős szakrhai és anyagi segítséget nyújtott a kezdeményezéshez a kámoni arborétum kezelője és a szombathelyi erdőgazdaság erdőművelője is. A növényszociológiai felvételeket Majer Antal ÉRTI osztályvezető készítette.Az alig öt esztendeje felvetett gondolatból már a valóság szépsége lett: már elképzelhető a Tatai arbo
rétum távlati képe. Tuják, egzotikus fenyők, a patak partján mocsári fafajiak gyönyörködtetik a szemet és az érdekes kísérlet már felkeltette a szakmai érdeklődést is. Mind gyakrabban keresik fel erdőművelési szakemberek az alakuló új kertet.A ritkítás folytán kikerült csemetéket az arborétum elsősorban a tatai népkert fásításához adja át, de más díszkertek igényeit is kielégítik a fölösleges csemetékből. Megindult a külföldi kapcsolat kiépítése is, hogy az eddigi, csaknem 120 fa
féleséget további ritkaságokkal gazdagítsák. Már a nankingi botanikus 
kertből érkezett is tizenegy féle mag.Az arborétum és az arborétum csemetekertjének kivitelezési munkálatait szakképzett állandó munkás- gáuda élén Vacula Mihály kerületvezető erdész irányítja.

A Természetvédelmi Tanács foglalkozik a gondolattal, hogy a szü
lető arborétum területét már most 
természetvédelmi területté nyilvá
nítja.

Az arborétum csemetekertében nagy gon
dossággal gyomlálják és gyérítik a ritka 

csemetéket

Állományszerkezeti tanulmány. Az el
képzelés szerint vörösfenyő lesz a fá
tyolszint, szelídgesztenye a koronaszint 
és jegenyefenyő az árnyas szint. Tele

pítve: 1955. tavaszán.

Hamis ciprus (Chamaeciparis Lawsoniana) 
csoport, a háttérben óriás tuja (Thuja 
plicata) és libanoni cédrus (Libocedrus 
decurrens) csoport még a megbontott 

anyafák védelmében.

Simafenyő (Pinus strobus) csoport. Tele
pítve: 1955 tavaszán kétéves magágyi 

csemetékkel
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f-lírek a pécsi 
erdőgazdaságból

A pécsi erdőgazdaság dolgozói 
még 1947-ben üdülőt vásároltak, 
illetve alakítottak ki Harkány köz
ségben. Ez az ország egyetlen rész
vénytársasági, illetve szövetkezeti 
erdész üdülője. Ugyanis a harkányi 
erdészüdülő tulajdonjoga mind a 
mai napig az alapító 147 erdészeti 
dolgozó nevén áll. A harkányi er
dészüdülőbe bármelyik társerdő
gazdaságból lehet beutalást kapni, 
ha az igénylő közvetlenül ír egy le
velet a pécsi erdőgazdaság üzemi 
bizottságának. Harkányfürdő erdé
szeti üdülőjét napi tíz forintért ve
hetik igénybe a társerdőgazdaságok 
dolgozói.

♦A pécsi erdőgazdaság dolgozói az első háromnegyed évet 9 077 000 forint nyereséggel zárták.
*

A pécsi erdőgazdaságban meg
kezdték a könyvelés gépesítését. 
Eddig 12 erdész kapott triumpf 
szorzógépet és ennek alapján kint 
az erdészetekben ezután már nem 
fejből számolnak, amikor bérelszá
molásra kerül a sor. A központi 
könyvelőség két villanyösszeadógé
pet, egy univerzális számlálógépet 
és egy könyvelőgépet kapott azért, 
hogy könnyítsenek a mindennapi 
munkájukon.

*A megyei mezőgazdasági kiállítás keretében háromnapos erdészeti kiállítás nyílik augusztus 17-én Harkány községben.
CÍMKÉPÜNK:

Az Erdőmérnöki Főiskola 
jubileumi ünnepségének részletes műsoraSopron a műemlékek városa, emellett az erdészet fellegvárának is nevezik. Itt van az Erdőmérnöki Főiskola, az egyik erdészeti technikum, a tanulmányi erdőgazdaság és az Erdészeti Tudományos Intézet soproni kísérleti telepe. 150 éve áll fenn az Erdőmérnöki Főiskola, 200 éve kezdték meg 

az erdészet felsőoktatását. A jubileumi ünnepségek szerves részként illeszkednek bele a szeptember folyamán lezajló Soproni Ünnepi Hetekbe. A négy napos, nagyszabású jubileumi ünnepség részletes műsora már elkészült.
Szeptember 3Délután négy órakor nyitják meg az ünnepséget az Ady Endre kultúr- 

házban. Az ünnepi beszédet dr. Magyar János egyetemi tanár, a főiskola igazgatója mondja, majd üdvözlik a 150 éves főiskolát, az oktatásban kimagasló eredményeket elért tanárokat, professzorokat, azután kiosztják a főiskolában végzett idős tanároknak, erdőmérnököknek az arany- és gyémánt
diplomákat.

Szeptember 4Másnap délelőtt 9-től 12-ig Keresztesi Béla, az Országos Erdészeti Főigazgatóság helyettes vezetője „Erdőgazdálkodásunk a szocalizmus építésének útján” címmel, dr. Magyar János egyetemi tanár pedig, „Bükkfatermesztésünk főbb alapelvei” címmel tart szakelőadást az Ady Endre kultúr- házban.A jubileumi ünnepséget kulturális megmozdulások is kiegészítik. A Pe
tőfi téri festőteremben déli 12 órakor nyitják meg „Az erdő a magyar fes
tészetben” című kiállítást. A kiállítás képeit a Magyar Nemzeti Galéria anyagából válogatták össze. A bevezetőt Horváth József soproni festőművész mondja el. Délután 3 órától 7 óráig Sallay Ferencnek, a tanulmányi erdőgazdaság igazgatójának a vezetésével az érdeklődők megtekintik a tanulmányi erdőgazdaságot, azután a város műemlékeiben gyönyörködnek.

Szeptember 5Az ünnepség harmadik napjának délelőttjén folytatódnak a szakelőadások. Madas András, az Országos Tervhivatal főosztályvezetőhelyettese „A hazai faellátás és faipar főbb kérdései”; dr. Haracsi Lajos egyetemi tanár „Lapályi erdőtípusaink és faállományszerkezetük”; Winkler Oszkár, egyetemi tanár pedig „A hazai fűrészüzemek építészeti vonatkozásai” címmel tart előadást.Délután 3 órától 6 óráig erdőbejárás és városnézés lesz az érdeklődők részvételével. Este 8-tól 10-ig hangversenyt ad a városi tanács Liszt Ferenc szimfonikus zenekara az ugyancsak Liszt Ferencről elnevezett kultúrház- ban. Vezényel Horváth József, közreműködik Fischer Annie, Kossuth-díjas, kiváló zongoraművésznő.
Szeptember 6Az ünnepség utolsó napján délelőtt 9 és délután 1 óra között felavatják a jubileumi emlékművet a főiskola aulájában, az érdeklődők megtekinthetik a főiskolai kiállítást, azután meglátogathatják a főiskola tanszékért.Délután 5-től fél 7-ig a vendégek tiszteletére az Erdőmérnöki Főiskola 

fogadást rendez. A nagyszabású ünnepséget a diákemlékeket visszaidéző jubileumi erdészbállal fejezik be az Ady Endre kultúrházban. A bál este fél 9-kor kezdődik és hajnali 4 óráig tart.
-------------- --------------------------

Megnyitották Veszprémben
a „Kittenberger Kálmán” növény- és állatkertet

A kettős jubileumra készül a soproni 
Erdőmérnöki Főiskola épülete is: 
hosszú idő után gondosan kitataroz
zák és a főbejárat előtt az erdészet 

nagyjainak szobrait helyezik el.(Michalovszky István felv.)

Nagyszerű kezdeményezéssel fordult a veszprémi KISZ-bizottság a Városi Tanácshoz és ezt követően az Erdészeti Főigazgatósághoz és a közeli erdőgazdaságokhoz: elhatározták, hogy egy tizenhárom holdas 
fenyőerdővel határolt területen nö
vény- és állatkertet létesítenek, 
amelyben a Kárpát-medence nö
vény- és állatvilágát honosítják 
meg. A növények és állatok szakszerű csoportosítása lehetővé teszi az általános iskolai és középiskolai természetrajzi oktatás gyakorlati és

szemléltető módszerének alkalmazását. A veszprémi és keszthelyi erdő
gazdaság jelentős segítséget adott a növény- és állatkert létesítéséhez: szarvasokat, őzeket, vaddisznókat, madarakat fogtak be, elkészítették a ketreceket és kifutókat és az állatkert területét nyírfa-padokkal csinosították. Az állatok gondozását a 
megye 27 ezer úttörője vállalta magára: minden úttörő egy kiló szénát, egy kiló makkot és egy kiló vadgesztenyét gyűjt az állatok táplálására.
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I I)\ AZ I RDI SZXI K
és a 150 éve fennálló erdészeti főiskolának!

Méltán köszönti ma ez a régi, szép erdészüdvözlés 
a fennállása százötvenedik évfordulóját ünneplő sop
roni Erdőmérnöki Főiskolát!

Az erdészeti tudományokat hazánkban már kétszáz 
éve oktatják. Elsőnek a Selmecbányán működött 
Bányaiskola tantermében szerepelt. A rohamosan fej
lődő szükségletek ötven év után, 1808-ban az addigra 
már akadémiai rangra emelkedett intézet mellett kü
lön Erdészeti Tanintézet szervezését tették szükségessé. 
Ezekből alakult később a Bánya- és Erdőmérnöki Fő
iskola. Az első világháború után a Főiskola Selmec
bányái székhelyét Sopronra cserélte fel. Sopronban 
egy ideig a József Nádor Műszaki Egyetem erdőmér
nöki fakultásaként működött, majd újra önálló lett, 
különvált a bányászattól és ma a világnak egyik leg
régibb erdészeti felsőoktatási intézménye.

Százötven éves fennállása alatt nevét az erdészeti 
tudományok számos kiváló művelője tette világszerte 
ismertté és megbecsültté. Szakmájukat szerető, az 
egyre gyarapodó nemes hagyományokat híven ápoló 
erdőtiszt-, majd erdőmérnök-generációk nevelkedtek 
benne, kiknek munkája a magyar erdőgazdálkodást szá
mos vonatkozásban élenjáróvá, ma pedig megbecsült, 
önálló népgazdasági ággá tette. A százötven év alatt 

sok vihar szántott végig az országon és bénította meg 
átmenetileg a Főiskola munkáját is. A szabadságharc, 
a két világháború pusztító vihara nem kímélte a Fő
iskolát sem. A legfájdalmasabb csapás azonban most 
érte, az 1956-os ellenforradalom tombolása közben. Az 
ifjúságra tört féktelen demagógia hatása alatt a hallga
tók nagyobbik része, a tanárok legfiatalabbjaival itt 
hagyta hazáját és külföldre szökött. A nemzet, a szakma 
azonban gyorsan felépült a súlyos csapásból és a Fő
iskola ma — két évvel később — újra teljes tanári lét
számmal, eddig még soha nem volt létszámú és össze
tételű hallgatósággal, korszerű berendezéssel és felsze
reléssel ünnepelheti a nevezetes évfordulót.

Üdv az erdésznek! — Üdv az Erdőmérnöki Fő
iskolának! Üdv a Főiskola tanári karának és hallga
tóságának! — Ápolják és folytassák a nemes hagyomá
nyokat, műveljék, oktassák és sajátítsák el az erdészeti 
tudományokat! Küzdjenek a magasabb tudásért, a ma
gasabb színvonalú műszaki képzettségért — a magyar 
erdőgazdálkodás és faipar — ezen keresztül a szocia
lizmus építése érdekében!

Dr. BALASSA GYULA miniszterhelyettes 
az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője

Cl főiskola ünnepére
Szeptember elején ünnepeljük erdészeti felsőoktatásunk 200 éves és főiskoláink fennállásának 150 éves évfordulóját.Magyarországon a felsőbb erdészeti szakoktatás a felső színvonalú bányászati és kohászati szakoktatással együtt fejlődött. Főiskolánk őse a kincstári bányatisztek kiképzését szolgáló bányaiskola volt, amelyet 1735-ben alapítottak Selmecbányán. Ezen az iskolán 1758-ban kezdték meg 

az erdészeti tudományok oktatását. 1807-ben a Selmecbányái bányászati akadémia mellett egy nyilvános erdészeti tanintézet alapítását határozták el. Az 1808-ban felállított erdé
szeti tanintézetben az első kinevezett erdésztanár, Wilckens Dávid Henrik 1809. február 12-én kezdte meg előadásait. 1838-ban az erdészeti tanintézetet akadémiává szervezték át. 1867^ben a magyar alkotmány visz- szaállításával az erdészeti akadémián a német előadási nyelvet ma
gyar váltotta fel. 1872-ben az akadémián a hároméves erdészeti tanfolyam mellett egy négyéves erdőmérnöki tanfolyamot is szerveztek, 

majd 1904-ben a két tanfolyamot egy egységes erdőmémöki fakultásba foglalták össze és az erdészeti akadémia címet erdőmérnöki főiskolává változtatták. A főiskola 
Selmecbányáról Sopronba költözött 
át, ahol 1920-ban kezdődtek meg az előadások. 1934-ben a főiskolát a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem erdőmérnöki osztályára szervezték át.A második világháború idején 1944-ben a nyilas kormány elrendelte, hogy az erdőmémöki osztályt Tharandtba telepítsék át. A főiskola tanári kara és dolgozói az akkori prodékán, Sébor János vezetésével azonban az áttelepítés előkészületeit állandóan halogatták és végül is a főiskola épületeit, tudományos felszerelését sikerrel átmentették. A 
felszabadító szovjet csapatok pa
rancsnoksága minden szükséges se
gítséget megadva lehetővé tette az ok
tatás zavartalan folytatását. 1949-ben a főiskola kivált a műegyetem keretéből és az Agrártudományi Egyetem erdőmémöki kara lett. Ezzel megszűnt évszázados kapcsolata a 

bányászati felsőoktatással. 1952-ben kivált az Agrártudományi Egyetem keretéből is és azóta, mint egyetemi rangú, önálló Erdőmérnöki Főiskola működik.Az 1956. októberi ellenforradalmi események jelentik a főiskola történetében a legtragikusabb időszakot. A főiskolán meglévő helyi ellenforradalmi erők, külső ellenforradalmi erők — nyugatról visszatért emigránsok — segítségével sajnálatos módon kezükbe kaparintották az ifjúság irányítását és a becsületes fiatalokat is megtévesztve, elszakítva a tanári kar józan, becsületes részétől, céljaik elérésére használták fel őket. A nyugati propaganda hatása alatt és a cselekedeteik következményeitől való félelemből az Erdőmérnöki Főiskoláról 1956 őszén több mint háromszáz hallgató, oktató, adminisztrátor és kisegítő dolgozó nyugatra távozott.A főiskola életét azonban ez a súlyos megrázkódtatás sem bénította meg. Az oktatás közvetlenül az ellenforradalmi események után újra megindult. A kapitalista világból 
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gyorsan kiábrándult hallgatók és ok
tatók közül 117-en az iskolai év vé
géig visszatértek. 1957 őszéig, az új iskolai év megkezdéséig a megüresedett oktatói állásokat legnagyobb részben betöltöttük. A fejlődést jelző nagy jelentőségű lépés, hogy megindítottuk a faipari fakultást is.Míg 1808-ban az Erdészeti Tanintézetben csak egy tanszék működött, addig ma az Erdőmérnöki Főiskolának a következő 18 tanszéke van: 
marxizmus—leninizmus, termőhely
ismer ettani, matematikai, ábrázoló 
geometriai, erdészeti kémiai, nö
vénytani, -fizikai, erdőfeltárástani, 
erdészeti géptant, erdőrendezéstani, 
erdővédelemtani, földméréstani, er
dőmüveié stani, erdőtelepítéstani, épí- 
téstani, erdőhasználattani, fatechno- 
lógiai, és üzemtant tanszék. Egy-egy tanszék rendszerint több rokon-tantárgy oktatását látja el.A főiskola professzorai között olyan jelentékeny tudósok voltak, mint Feistmantel Rudolf, aki általános fatermelési tábláival nemzetközi hírnévre tett szert; Wágner Ká
roly, aki az Erdészeti Lapok 1861-ben történt megindításával megvetette a magyarnyelvű erdészeti szakirodalom alapjait; Fekete Lajos akadémikus, az erdészeti irodalomnak úgyszólván minden ágazatában úttörő munkása; Szécsi Zsigmond az erdőhasználattan, Illés Nándor, az erdőműveléstan művelője; Vadas 
Jenő, a magyar erdészeti kísérletügy úttörője; Téglás Károly, az erdővédelem; Sobó Jenő, az erdészeti építéstan; Muzsnay Géza, az erdőren- dezéstan; Jankó Sándor, az erdészeti földméréstan; Krippel Móric, az erdőhasználattan fejlesztője; Fehér 
Dániel akadémikus, a talaj biológia nemzetközileg elismert kutatója; 
Modrovich Ferenc az erdőfeltárás- tan, Kelle Artúr az erdővédelemtan; 
Fekete Zoltán akadémikus, az erdő- rendezéstan; Róth Gyula Kossuth- 

Az erdészeti akadémia épülete Selmecen 1892-ben.

díjas, az erdőművelés tan professzora és mások.A főiskola fejlődésével együtt növekedett a hallgatóság száma. 1804—1866-ig a hallgatók évi átlagos létszáma 21, 1867—1903-ig 163, 1904—1919-ig 252, 1920—1944-ig 141, 1945—1958-ig 336 volt.A hallgatói létszám a felszabadulás után a második világháború előttinek több mint kétszeresére emelkedett. Ilyen magas hallgatói 
létszámra a főiskola 150 éves fenn
állása alatt még nem volt példa. A hallgatóság számának növekedésén kívül megváltozott a szociális összetétel is. 1950-től kezdve a döntő társadalmi változások eredményeként a munkás-paraszt származású hallgatók aránya meghaladja a 60 százalékot.Ha ma végignézzük a főiskolán tanuló diákságot, a főiskola rendbe hozott épületeit, világhírű laboratóriumait és összehasonlítást teszünk a felszabadulás előtti állapottal, nem mehetünk el szó nélkül az áldozatkészség mellett, amivel pártunk és 
kormányunk az erdészeti felsőokta
tás és tudományos kutatás ügyét tá
mogatja. A nép gyermekeinek sorai
ból a főiskolára kerülő hallgatóság 
részére diákszállók nyújtanak elhe
lyezést, tanulási lehetőséget. A hallgatók a tanúsított szorgalom és eredményes vizsgák arányában tekintélyes ösztöndíjban részesülnek. Az oktatók nagy erkölcsi és anyagi támogatást élveznek.Az oktatás mellett a főiskola tan
székei kiterjedt kutatómunkával is 
foglalkoznak. A magyar erdészeti kutatásügy a főiskolai oktatással szoros kapcsolatban fejlődött. Az első erdészeti kísérleti állomást 1899-ben a főiskola székhelyén Selmecbányán állították fel. A kísérleti állomás vezetői a főiskola nagynevű professzorai :Vadas Jenő és Róth Gyula voltak. Jelenleg a főiskola tanszékei meghatározott kutatási tématerv 

szerint fejtenek ki kutató és kísérletező tevékenységet. A főiskolának 32 témája van, amelyből öt kiemelt téma.A főiskolai oktatás szoros kapcsolatot tart a gyakorlattal. A gyakorlati oktatást segíti a tanulmányi er
dőgazdaság is, amely egyike az önállóan tervező, gazdálkodó és önelszámoló állami erdőgazdaságoknak, feladatai, kötelességei és jogai azonosak a többiekével, összes területe 16 733 hektár és négy erdészetre tagozódik. Ezenkívül hozzátartozik egy fűrészüzem, gépállomás és fogatgazdaság. Az erdőgazdaság lombfaállományainak 73 százaléka sarj- eredetű. Emellett túlsúlyban vannak a fiatal és középkorú állományok. Tisztítási és gyérítési feladatai igen számottevőek. Az erdőgazdaság 1951 - ben a tarvágásos fakitermelésről az alá telepi téses felújító vágásokra tért át. Jelentősek az erdőgazdaság eredményei a rontott erdők átalakításában is. A tanulmányi erdőgazdaság a főiskola hallgatóinak és oktatóinak bemutatja a korszerű erdőgazdálkodás eljárásait és területet, anyagot, berendezést, szerszámot és munkaerőt biztosít a kísérletek végrehajtására.Az évforduló ünnepélyes hangulata egy percnyi megállásra, munkánk mérlegelésére késztet bennünket, a mindig siető gyakorlati szakembereket is. A mérleg egyik serpe
nyőjében ott találjuk az elmúlt 150 
év szellemi örökségét: az alaptudo
mányok, valamint a biológiai és mű
szaki tudományok állandó fejleszté
sét, természeti adottságaink egyre 
tökéletesebb megismerését, meglévő 
erdeink óvásának, ésszerű használa
tának, felújításának, nevelésének, új 
erdők és fásítások telepítésének ok
tatását, szorgalmazását, a termé
szetszerű erdőgazdálkodás propagá
lását, a magyar erdők szeretetének, 
a nép, a haza önzetlen szolgálatának 
tanítását. Ezt tanulta immár más
fél évszázadon át minden erdész a 
mi szeretett főiskolánkkon és ezt 
igyekezett megvalósítani élete mun
kájával — a politikai helyzettől 
függően — a siker több-kevesebb 
reményével. Ez az örökség igaz lel
kesedést válthat ki a ma erdészéből 
is, mert megegyezik erdőgazdasá
gunk fejlesztésének fő célkitűzései
vel. Ha ezeknek a fő célkitűzéseknek eleget teszünk, akkor a főiskolán tanultakra, az elmúlt 150 év szellemi örökségére támaszkodó gyakorlati munkánk eredményei megfelelő súllyal nehezednek a mérleg másik serpenyőjére.

Erdőgazdálkodásunk a felszabadu
lás után korábban nem látott fejlő
désnek indult. A földreform állami tulajdonba, illetőleg kezelésbe juttatta az erdők 84,5 százalékát és ezzel megteremtette a (gyors fejlesztés alapját. Azóta kiépítettük a megfelelő erdőgazdasági szervezetet. Üzem terveket készítettünk az ország erdőterületének kereken 80 százalékára. Korszerű vetőmaggazdálkodást szerveztünk meg. Világszerte elsőnek oldottuk meg a fehér- 
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és szürkenyár magcsemetetermelését. Rövid néhány év alatt 80 millióról 521 millióra emeltük a kiültethető csemeték termelését és ma már minden erdőgazdaságunk önellátó csemetében. 1947—57 között 168 000 hektár új erdőt, fásítást létesítettünk, s így az ország erdősültségét 12 százalékról 13,6 százalékra emeltük. Bevezettük a tudományos termőhelyfeltárási módszerek gyakorlati alkalmazását Következetesen szorgalmazzuk kevés fafajból elegyített többszintű faállományok létesítését. Nagyfontosságú intézkedéseket tettünk a nyárfatelepítés fokozása érdekében. 1975-ig több mint 100 000 hektáron telepítünk nemes és hazai nyarakat. Az erdővédelem intézményes ellátása érdekében három erdővédelmi állomást állítottunk fel. Amíg a felszabadulás előtt az összes fatömegnek csak mintegy 10 százaléka származott előhaszná- latokból, addig ma az erdőgazdaságokban az összes fakitermelés 40 százalékát tisztításokból, gyérítésekből nyerjük. A gyérítéseknél országosan 
kötelezővé tettük a véghasználatig 
fenntartandó fák kijelölését. Széles 
körben elterjesztettük a felújító vá
gásokat. Korszerű fakitermelési mó
dokat, szerszámokat és gépeket ho
nosítottunk meg. Gépesítettük és 
nagymértékben felfuttattuk a fa
gyártmányok termelését. Mindennek nagy része van abban, hogy az évente kitermelt összes fatömegből 
a felszabadulás előtti évek 16 száza
lékával szemben ma már több mint 
40 százalék minősíthető iparifának. Kőpályás erdei útjaink hossza 1949- től 1956-ig megháromszorozódott Hozzáláttunk a nagyobb arányú gyűjtőút építési program megvalósításához.Felszabadulás utáni eredményeink rövid felsorolása is mutatja, hogy az erdők államosításával, a munkáshatalom megteremtésével nyílt csak igazán lehetőség a főiskolán tanultaknak a gyakorlatban történő megvalósítására. Ezekkel a lehetőségek
kel élve az elmúlt tizenhárom év 
alatt olyan sikereket értünk el, ame
lyekről a felszabadulás előtt az er
dőmérnökök minden szakmai tudá
suk és lelkesedésük ellenére nem is 
álmodhattak. A mai erdőmérnököknek a kormány minden anyagi támogatást biztosít az erdőgazdálkodás belterjes fejlesztéséhez. Az elmúlt 150 év szellemi öröksége, főiskolánk nemes hagyományai arra köteleznek bennünket, hogy az így biztosított anyagi támogatást a leggyümölcsözőbben használjuk fel. Büszkék vagyunk mindazokra az eredményekre, amelyeket főiskolánk az elmúlt százötven esztendő alatt mutatott fel. Támogatjuk, segítjük mun
kájában főiskolánkat, várjuk a fő
iskola padjaiból az újabb és újabb 
erdőmérnökgenerációt, hogy vállvet
ve munkálkodjanak velünk a szo
cialista erdőgazdaság építésében.

Keresztesi Bélafőigazgatóhelyettes.

SZÁMADÁSVéget ért az 1957—58-as tanév az Erdőmémöki Főiskolán. A tanév befejezését az eredmények összegezése követte.A nappali tagozaton 191 hallgató 
tanult. Ebből 37 ötödéves, közülük

Évfolyam Kitűnő Jeles Jó Közepes Elégsé - ges Elégte - len Elmaradtelőmenetelű hallgatók számaI. 1 2 16 13 _ 25 16II. — 5 12 4 — 6 7III. — 1 6 2 — — 12IV. 1 8 3 1 8
Az elsőéves hallgatóknak kell a legtöbbet javítaniok. Az első félévi nekirugaszkodás jó eredményit hozott, azonban az elbizakodottság nem vezetett jóra. Különösen a 

növény rendszertannal kell többet 
foglalkozniok, mivel ebből a tárgy
ból buktak legtöbben.A másodévfolyam hallgatói sem emberelték meg magukat, pedig az 1956—57-es tanévben is nagy Volt az elmaradásuk. Sok volt a bukottak száma! Jónéhányan ösztöndíjat sem kaptak egy féléven át a bukások miatt.A harmad- és negyedévfolyam a szökött tempóval és felkészüléssel zárta a tanévet. Mindkét évfolyam igyekezett; azonban a 12, illetve 8 elmaradt vizsga nem arról tanúskodik, hogy mindent megtettek volna a sikeres vizsgahónap érdekében. ‘ ; | i || |Kiolvasható a számokból, hogy az államtól kapott ösztöndíjat hogyan szolgálták meg hallgatóink.Felmerül, hogy ki mit nyújtott az ösztöndíjért? Ez is számadás! 
A felelősségrevonás az 1958—59-es 
tanév megnyitója után, az első 
évfolyamgyűléseken történik meg, 
ahol minden hallgatónak tudomásul 
kell vennie, hogy a szülők megdol

A főiskola épülete 1934-ben

gozott érdemeiből nem lehet a hall
gatónak örökké megélnie. Keményen kell dolgoznia, ha a szocialista 
36-an nyeltek oklevelet a június 
16—19-e között megtartott állam
vizsgán.

Az egyes évfolyamok hallgatóinak munkájáról az alábbi számok nyújtanak tájékoztatást: erdőgazdaságok és faipari üzemek munkájába komolyan kíván bekapcsolódni.Számadás volt a felvételi vizsgákon is. Okulásul a következőket: a felvételi vizsgán megjelent fiatalok eredményeiből megállapítható, hogy az egyes középiskolák, és ott is különösen az egyes tantárgyak tanárai, más-más követelményeket támasztottak a diákokkal szemben, illetve mást nyújtottak a számukra.
A kitűnő és jeles rendűek sokszor 

gyengébbek voltak a felvételi vizs
gán, mint a jó, — vagy kivételes 
esetekben a közepes — rendűek.Kevés az a középiskola, ahol gondolkodásra késztetik a diákokat. 
Legtöbb esetben csak szavakat és 
mondatokat tanultak, de a tananyagot összefüggéseiben nem értik.A fentieken kívül a felvételi vizsgára való felkészülés is hányaveti. Kérjük a középiskolák, különösen a technikumok igazgatóit, hogy fokozottabb mértékben hívják fel a felvételizők figyelmét a jó felkészülésre.

Kőhidi Róbertaz igazgatói hivatal vezetője
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Helyes máglyázással óvjuk a fűrészárut — 
ezzel is takarékoskodunkA fűrészáru védelmének jelentőségét nem szükséges ismertetnünk: az ipar rohamos fejlődése, valamint az általános fahiány szükségszerűen előírja, hogy a lehető legtakarékosabban gazdálkodjunk. A fűrészipar a rendelkezésére álló rönkanyag helyes tárolása és kezelése, a technológiai előírások pontos betartása, az elérhető legmagasabb minőségi és mennyiségi kihozatal biztosítása, a termelt készáru szakszerű raktározása révén a faanyagtakarékosságot szolgálja. E cikk keretében a fűrészáru tárolásával kívánunk foglalkozni.A fűrészáru szakszerű tárolásának célja a termelt készáru minőségi tulajdonságainak fenntartása, illetve ellenállóképességének és mechanikai tulajdonságainak javítása. A cél elérése érdekében biztosítanunk kell a minél egyenletesebb és minél gyorsabb száradási folyamatot. így tudjuk kiküszöbölni a faanyag egyik legkellemetlenebb tulajdonságát, a fának az úgynevezett dolgozását, amely méretváltozásokat eredmé- 
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nyez, ez kb. 23—36 százalék víztartalom alatt szűnik meg. A fűrészáru száradásával arányosan csökken térfogatsúlya, javulnak szilárdsági tulajdonságai. Egyes esetekben a fűrészáru természetes szárítása időlegesen védelmet nyújthat a rovar- és gombakárosítókkal szemben, sőt a már bekövetkezett károsítás elhatárolható, illetve meg is szüntethető. Végül a száraz faanyag szállítása is gazdaságosabb.Az elérni kívánt eredmény csak szakszerű máglyázással biztosítható. A helyes máglyázás a készárutér kellő megválasztásával és előkészítésével kezdődik. A fűrészárut a készárutéren raktározzuk a kiszállításig. Talajának vízáteresztőnek kell lennie, ellenkező esetben salak vagy kavicsréteggel és megfelelő árokrendszerrel biztosítjuk a csapadék lefolyását. A készáruteret gondosan kell gyomtalanítani és a talaj egyenetlenségeit ki kell küszöbölni. A talaj egyengetéséhez fahulladékot, fű- részport felhasználni nem szabad.Az így előkészített területet a tűzrendészet! előírások fi gyelembe vétele alapján célszerű az MNOSZ 13352—54. előírásaiból átvett (1. 
ábra) alapján felosztani. Az ábra az egyes máglyák, illetve máglyacsoportok egymástól való távolságát, valamint a főútvonalak szélességét ábrázolja.A fűrészáru-máglyákat legcélszerűbb betontömbökön nyugvó, használt sín vasakra, betonoszlopokra, vagy telített, egészséges alátétfákra építeni. Betontömbök hiányában sem szabad az alátétfákat közvetlenül talajra helyezni. A betontömbök szokásos méretei: magasság 25—35 cm, a felső lap 30X30, az alsó 40X 40 cm. A betontömböket úgy kell elhelyezni, hogy lombos fűrészáru tárolása esetén egymástól való távolságuk a máglya hosszában 0,5—1 méternél, fenyő fűrészáru esetében 1,5—2 méternél nagyobb ne legyen 
(2. ábra).A fűrészárut máglyába való rakás előtt megfelelően elő kell készíteni. Egy máglyába csak azonos fafajú, vastagságú, fenyő-fűrészáru esetén ezenkívül azonos hosszúságú és minőségű áru helyezhető el. A már láthatóan repedt végű fűrészárut vaskapcsokkal kell ellátni a továbbre- pedések meggátolása érdekében. A vaskapcsokat mindig a bélsugarakra merőleges irányban, az évgyűrűk mentén harántirányban kell a fába verni. A tölgy- és cser-fűrészárut máglyázás előtt kérgeim kell. Fűrészportól, hótól, kavicstól, vagy egyéb szennyező anyagoktól az árut gondosan megtisztítjuk.Ismeretes, hogy a fa 'leggyorsabban a bütük irányában szárad. Az egyenletes száradás érdekében főleg a repedékeny, kemény fafajú deszkák bütüit védőréteggel kell ellátni

4. ábra

6. ábraa bütü-irányú száradás lassítása érdekében. Legajánlatosabb a bütük- nek fenyőlécecskékkel való leszege- zése. A lécek méreteinek a bütüével azonosaknak kell lenni ök, nem úgy, mint a 3. ábrán látható, igen gyakori, hibás eljárás esetén. Meg kell jegyeznünk, hogy hazai viszonylatban a bütüknek védőanyaggal való bevonása nem vált 'be.Az előzőek alapján elrendezett készárutéren, kellőképpen előkészített fűrészáruval -kezdhető meg a máglya építése. A máglyázandó fűrészáru alsó sorának távolsága a ta-
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1. ábra

8. ábra

9. ábralajszinttől annál magasabb legyen, minél nedvesebb a talaj. Ezt a távolságot a betontuskók, valamint a használt alátétfák méretei szabják meg. (Általában 40—50 cm.)Az egysorban elhelyezett fűrészáru egymástól való távolságát egyenletes száradás érdekében úgy kell megválasztani, hogy a sorban legszélső fűrészáru a mellette fekvőtől vastagságával azonos méretű távolságban legyen. Ezt a távolságot a Máglya közepe felé minden deszka után kétszerezni, illetve középtől kifelé hasonló módon szűkíteni kell. A fűrészáru-sorokat úgy kell egy- uiásra helyezni, hogy az egyes sorok hézagai egymás fölé esve, jobb légáramlást biztosítsanak., Gorsin vizsgálatai alapján a fűrészárut ajánlatosabb szélesebbik lapjá

val felfelé fordítva elhelyezni, az egyenletes száradás érdekében. Ez az oldal lassabban szárad a keskenyebbnél, ezért a máglyában való helyzetével kell kényszeríteni gyorsabb száradásra (4. ábra).Az egyes*  máglyasorok fölé hézagléceket kell rakni. A hézagléceket függőleges síkban pontosan egymás fölé rakjuk a fűrészáru hosszirányára merőlegesen úgy, hogy a hézag- léc-sorok minden esetben alátétfákra, illetve betontuskókra támaszkodjanak (5. ábra). A hézaglécek vastagsága 24 mm lehet, vagy a máglyán belüli egyenletes száradás érdekében az alsó sorokban a fűrészáru vastagságával egyezőek, felsőbb sorokban fokozatosan csökkentett vastagságúak legyenek.A máglyák alakja változó. Általában téglaalakúak, az egyik keskeny oldal homlokfalszerűen kiképzett. Az Érdért Lombos Fatelepén a vízszintes 'lapra felépített máglyáknak a fűrészáru elhelyezése révén esést biztosítanak (6. ábra). A máglyák méreteit a fűrészáru méretei szabják meg. A szokásos szélesség 3—4, magasság: kézi máglyázás esetén 4, máglyázógép használata esetén: 6— 7 méter.A máglyák építésénél a bütük száradása a következőképp lassítható: a homlokléceket pár cm-rel előbbre kell helyezni a máglyázott áru homlokrészénél, ezzel a bütük árnyékolása biztosítható (7. ábra).Az elkészített máglyákat széldeszkákkal, vagy selejtes fűrészáruval kell a napsütés és csapadék ellen letakarni (8. ábra). A takaródeszkák a máglyák méreteit minden irányban 30—50 cm-rel (haladják túl.A kényesebb fűrészárukat ajánlatos nyitott színben máglyázni (9. 
ábra), ezzel a száradás ideje lényegesen csökkenthető és a szárítás minősége javítható. A nyitott szín nemcsak a közvetlen napsütéstől védi meg a máglyákat, hanem a csapadéktól is.Az elkészített máglyák homlokfalára táblát helyezzünk el. melyre a máglyázott fafajt, méretét, mennyiséget (m3) és a máglyábarakás időpontját kell feltüntetni (10. ábra).A bemáglyázott fűrészárut több veszély fenyegeti. Ilyen pl. a penészedés. Ennek oka a lassú száradás. Védekezés módja: a már bepenésze- dett fűrészárunak gondos letisztítása drótkefével, s az árunak átrakása szellős máglyába.A gombásodás elkerülése érdekében a fűrészáru alátétfák, hézaglé- oek, tetődeszkák még átmenetileg sem rakhatók földre. A kéregtől, fahulladéktól és szeméttől a készáru - tér állandóan tisztán tartandó (11. 
ábra). Évente legalább egyszer célszerű a talajt klórmésszel fertőtleníteni. A gombáktól megtámadott faanyagot gondosan el kell távolítani az anyag térről.A máglyázott anyag kíméletlen kezelés következtében megrepedezhet. Ezért is, de főleg az emberi erő kímélése érdekében ajánlatos mág- 

lyázógépek, vagy targoncák használata (12. ábra).A fűrészáru gondos kezelése, szakszerű máglyázása nehéz, de nem megoldhatatlan feladat. Ezen a téren eddig elért eredményeik alapján külön ki kell emelnünk az Érdért Lombos Fatelepét, ahol példás technológiai rend uralkodik. (A közölt felvételeket itt készítette Micha- 
lovszky István.)

v Török László

Felhasznált irodalom: Bálint Gyula: 
Védekezés a faanyagok rovarkártevői 
ellen. — Barlai Ervin: Faismerettan II.
— Fűrészáru tárolása MNOSZ 13352—54. 
sz. szabvány. — Kollmann F.: Technolo
gie des Holzes und der Holzwerkstoffe.
— Dr. Pallay Nándor: Mechanikai tech
nológia II. — Dr. Török Béla: Fűrész
telepek tervezése.

10. ábra

11. ábra

12. ábra

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Kormánykitüntetések 
és jutalmazásokA Népköztársaság Elnöki Tanácsa a termelésben elért jó eredmények elismeréséül számos erdészeti dolgozót kormány kitüntetéssel jutalmazott meg. A kitüntetéseket 

Mosonyi Jenő párttitkár méltató beszéde után dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője nyújtotta át.A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
Pallagi Bélának, az egri erdőgazda
Az Országos Nyárfa Bizottság első üléseAz Országos Nyárfa Bizottság július 23-án tartotta első ülését. Dr. 
Balassa Gyula miniszterhelyettes, a bizottság elnöke megnyitójában ismertette, milyen okok tették szükségessé a „Nyárfabizottság” életrehí- vását. Az erdőgazdaságok, valamint az állami gazdaságok területén korlátozottak a nyártelepítési lehetőségek, ezért volt szükséges a tárcaközi 

Tanácskozik a Nyárfabizottságbizottság megalakítása. így a nyárfásításba be tud kapcsolódni az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Földművelésügyi Minisztérium, a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium, valamint a Könnyűipari Minisztérium.Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes felszólalásában ismertette a következő nyolcéves időszakra előirányzott nyárfatelepítési terveket. Eszerint az erdőgazdaságok területén 24 ezer hektár nyárast telepítenek, az Országos Vízügyi Fő igazgatóság területén 35 ezer, a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumhoz tartozó vasútvonalak és utak mentén 4,5 ezer hektár, az állami gazdaságok területén 1400, a tanácsok területén 

ság főkönyvelőjének, Bocsi István
nak, a parádi erdőgazdaság előadójának, Novák Jánosnak, a miskolci erdőgazdaság gépi fakitermelő munkásának, Vilcsek Jánosnak, a szolnoki erdőgazdaság igazgatójának, 
Marton Imrének, a szombathelyi erdőgazdaság erdészetvezetőjének 
Zergi Miklósnak, a veszprémi erdőgazdaság kerületvezető erdészének, 
Goldfinger Jánosnak, a zalaegerszegi erdőgazdaság előadójának, Becski

10,5 ezer hektár kerül telepítésre. Az egyénileg gazdálkodó parasztok a tervezet szerint évről-évre mintegy 3000 hektárnyi nyárast telepítenek. A telepítésre felhasznált területek jelenleg semmilyen mezőgazdasági hasznot nem hoznak, tehát a telepítés a mezőgazdaságilag megművelhető területek mennyiségét nem csökkenti.

A tárcák képviselői felszólalásaikban rámutattak, hogy minisztériumaik tudatában vannak a nyárfatelepítés fontosságának, ezért igyekeznek minél több területet rendelkezésre bocsátani. A Földművelésügyi Minisztérium képviselője kijelentette, hogy a minisztérium feltétlenül nagyobb területen telepít majd nyárast, mint amekkora a tervben szerepel.Az Országos Nyárfa Bizottság legközelebbi ülését előre láthatóan szeptemberben tartja. Az ülést helyszíni bejárással kapcsolják össze, hogy a bizottság tagjai személyesen is tapasztalhassák, mit jelent a gyakorlatban a nyárasítás.

Istvánnénak, az Országos Erdészeti Főigazgatóság főelőadójának, Doha- 
jov Dánielnek, a budapesti erdőgazdaság előadójának és Láng 
Jánosnak, a budapesti erdőgazdaság kerületvezető erdészének a Szoci
alista Munkáért Érdemérmet adományozta.

Bakos Béla, az egri erdőgazdaság erdészetvezetője, Szikom József, a nyíregyházi erdőgazdaság kerületvezető erdésze, Hártó József, az esztergomi erdőgazdaság agregátum- kezelője, Sütő Ferenc, a győri erdőgazdaság előadója, Éliás Lajos, a szolnoki erdőgazdaság előadója, 
Szabó József, a gödöllői erdőgazdaság előadója, Berta Ferenc, a budapesti erdőgazdaság erdészetvezetője, ifj. Csermely László, a miskolci erdőgazdaság csoportvezetője, Garai 
Tibor, az esztergomi erdőgazdaság előadója, Rajkó Lajos a Fumir- és Lemezművek csiszológép vezető je,
Vajda József, a Hárosi Falemezművek raktárvezetője, Szabó Sán
dor, az Északmagyarországi Fűrészek karbantartó lakatosa, Ledeczky 
Jánosné, a balassagyarmati erdőgazdaság gép- és gyorsírója, Varga 
László, a nagykanizsai erdőgazdaság szakfelügyelője, Pataki István, a bajai erdőgazdaság erdészetvezetője, Erdei Ferenc, a budapesti Fűrészek főtechnológusa, Dómján 
Lajos, a Délmagyarországi Fűrészek főkönyvelője és Magyari Aladár, az Országos Erdészeti Főigazgatóság faipari főosztályának műszaki főelőadója a Munka Érdemérem kitüntetést kapta.

★Az országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője Molnár Gyulát, a sárvári erdőgazdaság szelestei erdészetének parkőrét az erdőgazdaság parkjában és kertészetében végzett kiváló munkájáért 500 forint pénzjutalomban részesítette.
*Az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője a szocializmus érdekében vezetői beosztásban végzett tízéves eredményes munkájuk elismeréséért számos főigazgatósági, erdőgazdasági és faipari vezetőt részesített pénzjutalomban. A jutal- mazottak sorában találjuk Mosonyi 

István és Keresztesi Béla főigazgatóhelyetteseken kívül Stróbl 
Kálmán, Benedek Attila, Sáli Emil, 
Palócz József, Takács József, Lonkai 
János, Wéber József, Kosa Pál, 
Pogonyi Sándor, Dani János, Ritter 
József, Avar Károly, Mazanecz 
József, Szarvas János, Dorner Imre, 
Barlai Ervin, Bozsó László, Niever 
György, Hajdú József, Krón Kezemen, Berki László, Kasza Fe
renc, Puska Ferenc, Haszák Aladár, 
Sallai Ferenc, Béky Albert, Schnei' 
der Jenő, Keresztes György, Jankó 
János, Schatovich Jenő, Sailer 
György, Durugy András, Kolodzeü 
Tibor, Palásthy István, Káldy József, 
Vas Sándor, Hajtó Imre, Hegedűs 
Mátyás, Boda József, Sirhán Jenő, 
Kádár László, Imre János, Makkay 
Zoltán és Szalontai Béla elvtársakat.
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Kevesebb gyanta — 
nagyobb szükségletAz Erdőkémia Erdőgazdasági Vegyi és Ipari Válla

lat a szakmához tartozó vállalatok egyik legsokoldalúbb, tarka profilú vegykonyhája. Sok érdekes és népgazdaságilag hasznos terméket állít elő. Most azért kerestük fel Szalontai Béla igazgatót, hogy a fő termékről, a gyantatermélésről érdeklődjünk.— Sajnos sok a problémánk és a nehézségek ebben az évben csak fokozódtak — mondta az igazgató. — A gya.ntatermelés szempontjából nagyon kedvezőtlen az időjárás. Párás, esős, meleg időben tudunk legtöbbet termelni. Az idén viszont vagy száraz meleg van, vagy túl alacsonyra száll a hőmérő higanyszála. Ezért a fajlagos kihozatalunk kedvezőtlenül alakul. Nagyobb problémánk viszont az, hogy a gyantászott törzsek aránya eltolódott az ötéve gyantászott törzsek felé. Vannak olyan területeink, amelyeken hat-nyolc, sőt tíz-tizenhárom éve gyantászunk, holott, tudott dolog, hogy az ötéven túli gyantás zás már gazdaságtalan, mert egyrészt erősen csökken a fajlagos kihozatal, másrészt romlik a fa szerkezeti tulajdonsága. A hiba, gyökere 1952—53-ra nyúlik vissza, amikor sokkal több törzset adtak át gyantászásra, mint amit szabad lett volna.
— Miért nem adják vissza a régen gyantászott tör

zseket? — kérdeztük.— A rendes ütemezésben visszaadjuk. Éppen annak érdekében, hogy a több éve gyantászott állomány csökkenjen, 1955-től nagy mennyiségben adtunk vissza az erdőgazdaságoknak ilyen törzseket kitermelésre. A baj viszont az, hogy helyette sokkal kevesebbet kaptunk és így a .gyantászott állomány, valamint a gyantatermelés évről évre csökkent. Ebből a szempontból hiba az is, hogy az erdőrendezés munkája elmaradt, s minthogy az ötéves üzemtervek lejártak, egyes erdőgazdaságok (pl. Zalában) nem tudják mit adhatnak át gyantászásra, mert nincs üzemtervük. Mindezek ellenére reméljük, hogy a jövő évben több törzset kapunk, mint amennyit átadunk és ismét fellendülhet a gyantatermelés.
— Hogyan áll a zalaegerszegi jeldolgozó üzem re

konstrukciója? — tettük fel a következő kérdést.— Nagyon szépen kidolgozott terveink vannak 1956 óta, de sajnos nincs rá beruházási keret. Természetesen mi megértjük az ország gazdasági helyzetét, de már nagyon szeretnénk, ha a mi üzemünk is megfelelő épületekben kapna elhelyezést. Ennek fontos gazdasági, szociális és balesetvédelmi jelentősége van. Gyantafeldolgozó üzemünk ugyanis korszerű berendezésekkel van felszerelve, de nagyon rossz, élet- és tűzveszélyes épületekben dolgozunk. Például esőzések idején a befolyó esővíz veszélyezteti a készárut, az alacsony födém miatt a berendezések egyes kezelő elemeit a dolgozók csak a födém alatt hasoncsúszva érik el, a dolgozók szociális helyzete (ebédlő, mosdó stb) kritikán aluli. Ugyanakkor ez az üzem jelentős devizamegtakarításokat eredményez és még többet produkálhatna, ha a rekonstrukciót megvalósítanánk. Ennek nyomán többi között lehetővé válna a terpentin to- vábbfeldolgozása, igen értékes illó anyagok kinyerése. Ezt jelenleg nem tudjuk megoldani, mert a mai épületekben több készüléket már nem tudunk elhelyezni — mondotta Szalontai Béla igazgató.— A gyantatermelés az ország termelésében nem képvisel nagy értéket. Ennek ellenére a maga területén fontos szerepet tölt be és ez a jelentősége mind a devizamegtakarítást, mind az ipar növekvő gyantaigényét tekintve egyre jobban szükségessé teszi a gyantatermelés mennyiségi fokozását. Négy évvel ezelőtt még az országos szükséglet egynegyedét tudta a zalaegerszegi üzem kielégíteni. Ma már, a csökkenő termelés és a növekvő szükséglet következtében, csak alig egyha- todát. Mindez természetesen nem eredményezheti azt, hogy a termelés növelése érdekében több törzset adjunk át gyantászásra, mint amennyit öt-hat év múlva ki akarunk termelni.

Gyantacsapolás a szentgotthárdi fenyvesekben

Az ipari települések kedvezőtlen 
hatása a faállományra

Régi megfigyelés, hogy az ipari települések közelében 
levő faállományok növekedésükben visszamaradnak. Most 
egy újabb adattal egészíthetjük ki az idevonatkozó megálla
pításokat. A düsseldorfi városi parkban 75 éves erdeifenyő- 
állományt döntöttek ki, amely 800 méternyire volt egy nagy 
gyárüzemtől. Az évgyűrűk vizsgálata kimutatta, hogy 1936— 
45. között, amikor a gyártelep fokozott ütemben dolgozott, az 
erdeifenyők növekedése egészen minimális volt, ezzel szem
ben 1945-től kezdve, amikor a gyárat leszerelték, a növedék 
ismét normálissá vált. (Internationaler Holzmarkt, 1958. 11. 
sz.)

Éghetetlen farostlemezek
Két angol cég újabb eljárást dolgozott ki, amelynek alap

ján a farostlemezek csaknem olyan éghetetlenné válnak, 
mint az azbesztlemezek. A laboratóriumi vizsgálatok megálla
pították, hogy a farostlemezek tűzállósága teljesen megfelel 
a tűzrendészeti előírásoknak. Az új eljárással készült farost
lemezeknek nem csak a felülete tűzálló, hanem a lemezek 
belseje is. Az egyéb tulajdonságok szempontjából, mint haj
lító szilárdság, szakító szilárdság, ugyanolyanok, mint a többi 
farostlemezek. (Internationaler Holzmarkt, 1958. 11. sz.)
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Tízéves az újítási mozgalom!
Újítási előadók értekezleteÉrtekezletet tartottak az újítási előadók, hogy megtárgyalják a tízéves mozgalom további fejlesztésének lehetőségeit.

Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az OEF vezetője megnyitójában a mozgalom jelentőségét méltatta. A főigazgatóság önállósága 
óta az erdészeti újítók több mint 
7000 saját és 4000 tapasztalaté sere 
javaslattal jelentkeztek. Több mint 
tizenhatmillió forint bizonylatokkal 
alátámasztott megtakarítást értek el 

Az újítási értekezlet elnöksége

és közel kétmillió forint újítási díj
ban részesültek. Balassa elvtárs fel
hívta a figyelmet, hogy az újítási 
előadók az újítási mozgalom „ad
minisztratív motorjai“ és kérte, 
hogy továbbra is hasonló lelkesedés
sel dolgozzanak.

Aulich Antal OEF újítási előadó beszámolójában az előző évi és az idei első félévi adatokat ismertette, s rámutatott, hogy nagyobb öntevékenységet kell az előadóknak kifej teniök, s jobban igénybe kell venniök a rendeletbiztosította lehetőségeiket, ha nem akarják, hogy a mozgalom megtorpanjon. Röviden ismertette a mozgalom fellendítése érdekében szükséges intézkedéseket.A vitához az újítási előadók közül többen is hozzászóltak. Egyesek kifogásolták, hogy az újítási előadók 
más munkakörökben való foglalkoz
tatása akadályozza, hogy szándékuk 
szerint foglalkozzanak az újítások
kal. Számosán bírálták a vállalatok 
vezetőségét, hogy nem pártfogolják 
kellőképp a mozgalom ügyét, a fő
könyvelők pedig megnehezítik az 
újítási és a közreműködési díjak ki
fizetését.

Igaz Imre, az Országos Találmányi Hivatal képviselője üdvözölte az értekezlet résztvevőit és több felvetett problémára válaszolt.

Vaskó Miklós, a MEDOSZ-Köz- pont képviselője, a társadalmi ellenőrzés eredményeiről számolt be és kiemelte, hogy szocialista öntudat nélkül az újítási mozgalomban sem fejlődhetett volna ki és nem érhette volna el azokat a ragyogó eredményeket, melyek tízéves útját jelzik.
Maróthy Mihály, az EFEDOSZ képviseletében a szákszervezet további támogatásáról biztosította a je

A legjobb újítási előadók megjutalmazásaAz Országos Erdészeti Főigazgatóság a versenyértékelő bizottsággal és a szakszervezettel együtt most értékelte az újítási előadók versenyének második negyedévi eredményeit. Az új versenyfeltételeknek megfelelő pontszámokat és a legjobb helyezetteknek járó jutalmakat a következőképpen állapították meg:Az ipari vállalatoknál 478 ponttal első lett Kolossá István, a Budapesti Fűrészek újítási előadója, aki 700 forint jutalmat kapott. Második, 378 ponttal Dékány János, a Szegedi Falemezgyár újítási előadója, akit 500 forinttal, harmadik 337 ponttal De
meter Lajos, az Erdőkémia Vállalat

Ülést tartott 
az Erdőgazdasági Tanács

Fakitermelési kísérletek,
a gépesítés és sasállítás fejlesztése a napirendenAz Erdőgazdasági Tanács ülést tartott, amelyen három napirendi pont szerepelt. Az első a fakitermelési kísérletek eredményeinek vizsgálatával, a második a gépesítés fejlesztése terén végzett eddigi munkával és a jövő feladataival, a harma*  dik pedig az erdőgazdasági szállítási munkák fejlesztésével foglalkozott.Az első két napirendi pont beszámolóját az ÉRTI állította össze. A tanács bírálati szempontból is foglalkozott a beszámolóval s megálla-’ pította, hogy a fakitermelési kísérleteket az eddiginél*  erőteljesebben kell folytatni. Az ÉRTI erdőhasználati osztálya tartson becslési tanfolyamokat az erdőgazdaságok dolgozói számára, az ÉRTI kutatói pedig nagyobb mértékben népszerűsítsék a gyakorlatban bevezethető eredményeket. Megállapította a tanács, hogy az eddiginél tervszerűbb fakitermeléssel ugyanannyi kitermelt fatömegből több iparifát lehet juttatni a népgazdaságnak.A gépesítés fejlesztésével kapcsolatban leszögezte a tanács, hogy az előterjesztett anyag nem tárgyalta a gépesítés valamennyi munkaterületét, pedig rendkívül fontos az erdőgazdaságokban az egyszerű gépesítés fejlesztése is, a többi között például a lódömper nagyobb arányú 

lenlévőket, s örömét fejezte ki afelett, hogy a vállalatok a lefolytatott társadalmi ellenőrzést szívesen fogadták és a szakszervezet segítőkészségét látták benne. Véleménye szerint az OEF újítási mozgalma a legjobbak közé tartozik.A felszólalásokra adott válasz után 
dr. Vágó (ódon az OEF elnöki főosztályának vezetője kihirdette az újítási előadók versenyének második negyedévi eredményét és kiosztotta a helyezetteknek a jutalmat.Az értekezletet Palócz József az OEF erdőgazdasági műszaki fejlesztési osztályának vezetője zárta be.
újítási előadója, akit 300 forinttal jutalmaztak.Az erdőgazdaságok csoportjában az első helyezést 458 ponttal, Tóth 
István, a váci erdőgazdaság újítási előadója érte el. Jutalma 500 forint. Második 334 ponttal Rössler Károly, a székesfehérvári erdőgazdaság újítási előadója 400 forint jutalommal, harmadik 256 ponttal Tóth Gyula, az egri erdőgazdaság újítási előadója 300 forint jutalommal. A negyedik helyezett Miglieniri Marco, a kaposvári erdőgazdaság újítási előadója 241 pontot ért el, azonban részére jutalmat nem adtak ki, mert elmulasztott egy határidős jelentést.

gyártása. Az ÉRTI foglalkozzon behatóbban a fagyártmánytermelés gépesítésének technológiájával is, mert megfelelő technológia alkalmazásával igen tekintélyes devizamegtakarítást lehet elérni a népgazdaság számára.A szállítási munkák fejlesztésének tárgyalásánál megállapította a tanács, hogy az a három erdőgazdaság, amely átvette a gépkocsikat a szállítási vállalattól, igen jól ki tudta használni azokat, tehát az intézkedés helyes volt. Ennek ellenére továbbra is fenn kell tartani az Erdőgazdasági Szállító Vállalatot, mert a TEFU-nál sokkal megfelelőbben kielégíti az erdőgazdaságok igényeit. Különösen ott eredményes a kirendeltségek működése, ahol egy központból két-három erdőgazdaság szállítási munkáit tudják irányítani. A tanács határozatot hozott arról, hogy a jövőben nem csak tonnában, hanem köbméterékben is ki kell mutatni a szállított mennyiségeket. Az erdőgazdaságok és a szállító vállalat szorosabb együttműködése érdekében elhatározta a tanács, hogy a szállító vállalat negyedévenkénti értekezletein ezentúl az erdőgazdaságok képviselői is részt vesznek és együttes, komplex terveket készítenek.
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Mi a helyset Mohácson 
és Szombathelyen?Az ipar berkeiben sok a találgatás, a mende-monda. Mi is van hát valójában? Lesz-e farostlemez és forgácslap? Ha lesz, mikor és hogyan? Ezekkel a kérdésekkel állítottunk be Stróbl Kálmánhoz, az OEF faipari főosztályának vezetőjéhez.— A Népszabadság egyik közelmúltban megjelent számából már minden olvasó értesülhetett arról, hogy a Mohácsi Farostlemezgyár 1959 első negyedében megkezdi a próbaüzemeltetést — mondotta Stróbl eivtárs. Ennek a kérdésnek a végére tehát rövidesen pontot teszünk. Addig viszont az eddiginél is jobban, tervszerűbben kell a munkáknak folyniok. Az első félévi 

eredmények ugyanis nem nagyon 
biztatóak, mert az építési munkák 
teljesítésében lemaradás van. Különösen vonatkozik ez a szerelő munkákra. Ebben jelentős része van a Technoimpexnek, mert nem gondoskodott arról, hogy a német szakmunkások idejében megkezdjék a szerelést.— A másik probléma Mohácson, bár ma még nem jelentkezik olyan súlyosan, mint a szerelőmunkák lemaradása, a kikötő-építés. Ennek tervezése során igen sok idő fecsér- lődött el a szükséges biztonsági követelmények megállapítása körüli huza-vonával. Reméljük azonban, hogy ez nem okoz majd leküzdhetetlen nehézségeket.— Azt hallottuk, hogy problémák vannak a gyártástechnológiával is. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? — kérdeztük.— Van ilyen probléma és még sincs. Az ugyanis, amit a technológiával kapcsolatban annak neveznek, valójában nem is probléma, hanem maga az állandóan fejlődő élet. KÖz^- 

A gépi berendezések szerelése és beállítása a szombathelyi új faipari kombinátban.

tudomású, hogy a mohácsi üzemet több lépcsőben építik fel. Azóta viszont, hogy az évi tízezer tonna farostlemez kapacitású első lépcső megvalósításához hozzáfogtunk, a technika sokat fejlődött és a kiépített (technológia már nem a legkorszerűbb. Sokkal korszerűbb lesz a 
svéd defibrátoros eljárással épülő 
2000 tonna évi kapacitású második 
lépcső, mert kevesebb munkaerőt, 
vizet, gőzt stb. igényel. Ezért viszont a technológiát a drága berendezésekkel együtt nem dobhatjuk el, mert azzal minden tekintetben megfelelő farostlemezt állíthatunk elő. Lehet viszont, hogy mire az első lépcső elkészül, ismét lesz egy még korszerűbb módszer, (félszáraz vagy száraz eljárás) hiszen a technika fejlődése nem ismer megállást.— Ezek szerint a probléma csak abban jelentkezik, hogy az új üzem technológiája és berendezése a jövőben kevert lesz. Ügy tudjuk viszont, hogy a szombathelyi üzem technológiája körül valóban komoly problémák vannak — vetjük fel.— Szombathelyen a nehézségekés fogyatékosságok oka a technológia és a technológiai berendezések tervezése közötti összehangolatlanság. Itt ugyanis csupán az alapberendezéseket (lapos- és zúzott forgácsot előállító gépek, valamint gőzprés) importáltuk, míg a többit hazai vállalatok tervezték és állították elő. 
A próbaüzemeltetés előkészítése 
során azonban egymásután jelent
keztek a tervezés hibái. Mindez 
pedig azért, mert a munkában hat 
tervező vállalat vett részt, viszont a 
dokumentációkat nem egyeztették 
megfelelően. Mindehhez hozzájárult az is, hogy a két legfontosabb tényezőnek, a győri generál-tervezőnek és az Erdőtervnek mint techno

lógiai tervezőnek nem volt kellő tapasztalata ilyen üzem tervezésében.— Mindezek azonban nem olyan hibák, amelyeket, ha az illetékes tervező vállalatok felismernek és elismernek, ki ne lehetne javítani. A feladat most az, hogy a tervezők 
a kivitelezőkkel együtt a legsürgő
sebben szüntessék meg a hibákat, 
végezzék el a szükséges kísérleti 
üzemeltetéseket és szeptember 30-ig 
próbaüzemeltetésre készen adják át 
az üzemet.— Ezekből a nehézségekből természetesen mi is tanultunk. Ennek következménye az a kollégiumi határozat, amelynek értelmében 
az Erdőtervet fel kell fejlesztem 
úgy, hogy a jövőben a faipari terve
zéseket is maradéktalanul el tudja 
végezni — fejezte be nyilatkozatát Stróbl Kálmán.

Különleges szárítókocsik 
a gyufaiparnak

A Szentendrei Kocsigyár, az or- 
szág egyetlen kocsigyára, a tájjel
legű parasztszekerektől és a billenő- 
platos-kocsiktól kezdve, az élelmi- 
szerhütő-kocsikig igen változatos 
gyártmányokkal látja el a magyar 
és a külföldi piacokat. A gyár spe
ciális megrendeléseknek is eleget 
tesz. A képünkön bemutatott külön
leges szárítókocsiból 94 darabot szál
lított a budafoki, a szegedi és kecs
keméti gyufagyár részére.

A bútorok tervezéséneknéhány problémájáról ír F. Varak- 
szin szovjet miniszter elvtárs a Fa
ipar ez évi 4—5. számában. A tanulmány foglalkozik az új gyártmányok, a farost- és forgácslemez felhasználásának kérdésével is. Ugyanebben a számban találjuk Barlai Ervin beszámolóját a keretfűrészeken elérhető fűrészáru kihozatal lehetőségeiről lombos fűrészáru termelése esetén. Bálint Gyula a fa lángmentesítésének módszereiről ír. Wéber József a fűrész- és lemezipari dolgozók utánpótlásának kérdéseivel, Ri- 
móczi Gyula, az iparitanulóképzés és a szakmunkás-továbbképzés kérdéseivel foglalkozik.

II
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Az első erdésztanárnak, Wilckens Dávid Henriknek 
1800-ban megjelent erdőtelepítéstani és maggyűjtési 

munkája. (Eredetiről fényképezve.)

Lent: A Forstkunde, Wilckens 1914-ben megjelent 
előadásainak címlapja. Az előadásokat Rusegger 
hallgató jegyezte le. (A főiskolán levő eredeti után.)
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foglalnak he-

[etesitesenek-teistmantelnek 1847.ben tör-

tartanak.

a hall- 
a harc-

után a 
találja 

meg a második otthonát. A 
város, amely ekkor szeretettel

kezdve már a há- 
tanterv óraszáma 

le Wilckens munka
Vadas Jenő, a kiváló 
tanár és a magyar er
dészeti kísérletügy meg
teremtője. (Tanszéken 
lévő fénykép alapján.)

sorozat 
elévül- 

szerzett. 
így érkeztünk el az aka- 

démia újabb jelentős

tése és szakképzett erdőtisz- I 
tek nevelése” — a saját maga fi 
által készített tanterv szerint 
kisszámú hallgatóságát 2 éven'hallgatóit alapos 
1-------1--^ o — ,1 , Részesíti. Erről

Fekete Lajos, az aka
démia jeles tanára, szá
mos kiváló szakmunka 
szerzője. (Az erdőrende
zésen található arcképe 

nyomán.)

4 XVIII. században, a mér- 
féktelen fahasználatok 

következtében egyre sűrűbben 
találkozunk olyan törekvések
kel, amelyek az erdők fenntar
tását az erdészeti szakművelt
ségnek intézményesen, iskolák
ban történő oktatása útján kí
vánják biztosítani. A legelső 
ilyenirányú kezdeményezést 
Mária Teréziának 1758-ban ki
adott rendelkezése tartalmaz
za, amely elrendeli, hogy a már 
1735 óta működő bányatiszt- 
képző intézet növendékei az 
erdőgazdálkodással kapcsola
tos ismeretekről is tartoznak 
bizonyságot tenni. Ez a rendel
kezés megelőzi az ugyancsak 
Mária Terézia által 1767-ben a 
helytartótanácshoz az erdőgaz
daságtan előadása tárgyában 
intézett, eddig ismert legko
rábbi rendeletét is — s ezért 
beszélhetünk az erdészeti is
meretek oktatásának kétszáz
éves jubileumáról.

Az „erdőgazdászat” 1770-ben, 
az akadémiai rangra emelt bá
nyászati tanintézet keretében 
további fejlődésnek indul: ön
álló tárgyként elsőnek a je
les bányaművelő, Delius 
Traugott Kristóf adja elő. 
Néhány év múlva azonban to
vábbi szükségletek mutatkoz
nak s Mák Domokos pesti ta
nár 1792-ben folyamodványá
val már önálló erdészeti is
kola felállítása ügyében az 
udvari kancelláriához fordul. 
I. Ferenc király 1808 decem
ber 5-én kelt rendelete végül 
Selmecbányán, a 
tanintézet kebelében 
nos erdészeti tanintézet” 
állítását el is rendeli — 
számítódik Erdőmérnöki 
iskolánk fennállásának 
esztendeje. Az ajánlólevél azért 
különösen fontos, mert a fej
lett erdészeti kultúrával ren
delkező nyugati országok ha
sonló felsőoktatási intézmé
nyeit megelőzve — Velence 
kivételével — legelsőnek je
lenti be ennek megszületését 
hazánkban.

Az erdészeti tanintézet elein
te egy tanszékből állott, első 
vezetője a wolfenbütteli jog- 
és orvostudományok tudora, 
Wilckens Dávid Henrik, ne
ves erdész és később bánya
tanácsos. Székfoglaló előadá
sát 1809 február 12-én tartja 
meg a főbányagrófi hivatal 
tagjainak jelenlétében s mi
után „feladata a rendszeres 
erdőgazdálkodás megterem-

bányászati 
,nyilvá- 

fel- 
ettől 

Fő- 
150

Vájárul a tanintézet anya- 
|L gyarapításához s a 10 fő- 

alig nagyobb létszámú 
n . 3 képzésben
Részesíti. Erről tanúskodik 
nyomtatásban megjelent há
romkötetes munkája, a „Die 
Forstwissenschaft nach ihrem 

ganzen Umfange” (1835).
i Valószínűleg Feistmantel ér
emének tudható be, hogy 
felsőoktatási intézményünk je
lentős fordulóhoz ér 1846-ban. 
Fz év október 6-án ugyanis az 
Erdészeti tanintézet egyenran
gú testvére lesz a bányászati 
Akadémiának, amely ettől 
kezdve 1904-ig a „bányászati 

erdészeti akadémia” nevet 
viseli. A hallgatóság létszá
ma jelentősen megnő, számos 
külföldi keresi fel a már 
nagynevű intézetet, új tanterv 
lép életbe és az oktatói lét
vám is bővül Schwartz Fri
gyes Ignác adjunktus és egy 
wgédtanár személyében.
! Schwartz Frigyes Ignác

keresztül heti 8 órában (bá
nyászokat 4 órában) mindarra 
megtanítja, amit „az erdők 
okszerű kezelése érdekében” 
szükségesnek tart. Képzettsé
ge alkalmassá teszi erre, szá
mos, nyomtatásban és kézirat
ban lévő munkája maradt 
reánk.

1811-től 
roméves 
nem köti 
idejét annyira, hogy kutatás
sal és tudományos kérdések
kel ne foglalkozhatna. Sike
res és kiváló tanári működé-, 
se mellett éppen ezért már 
1809-től kezdve Szklenón, 
1814-től kezdve pedig Szkle- 
nón és Repistyén erdőtelepí
tési és fásítási, továbbá erdő
művelési kísérleteket végez, 
egzóta fafajokat telepít és 
több ízben foglalkozik egy 
botanikus kert 1‘ 
eszméjével. E kitűnő ember
nek — munkássága főisko
lánk kezdeti időszakával tel-; 
jesen egybeforrt — arcképe, 
sajnos, nem maradt ránk. Ma-; 
gyarságszeretete, kemény kö
vetkezetessége és bátor maga
tartása, szakmaszeretete és fe
lelősségtudata kicsendül azon
ban cselekedeteiből. Egy íz^ 
ben például erdőgazdálkodási 
ügyben szakszerűtlenséget ta
pasztalván, a helytelen ren
delkezés visszavonását köve
telte és azzal fenyegetőzött, 
hogy előadásait beszünteti, 
mert „tisztessége és elvei tilt
ják olyant tanítani, s tanít
ványainak bemutatni, mi a 
tudomány igazságával ellen
kezik”.

TE^ilckens Dávidnak 1832 weszi a hűségesküt, a vona- 
május 25-én bekövet-iMó Schwartz Frigyes el- 

kező halálát hároméves űr kO'}^-' ~ -e---
veti. Átmenetileg a teendők 
ellátásával korábbi segítséged 
Schmall Frigyes segédtanart 
és Lang György főerdőmestert 
bízzák meg, az utódot csak 
1835-ben nevezik ki. A va' 
lasztás ekkor Feistmantel 
dolf osztrák erdőhivatali mer,' 
nőkre, több jeles értekezés es 
a később róla elnevezett fa' 
termelési táblák szerzője^6 
esik. Nagy munkabírású, 
lárd jellemű és képzett szaK^ 
ember lévén, a választást sze
rencsésnek kell tartanunk^   z
Kisiblyén, majd Selmecba- ^J^ányi rendje csak kisebb- 
nyán botanikus kertet terem > Qyobb változásokat szenved.

lénő távozása után — harma
dik erdésztanárként köv étke
ik a sorban, s minden bi

zonnyal eredményesebb mű- 
1 zödést fejtett volna ki, ha a 
ejlődés nyuaodt menetét a 
órténelem viharos eseményei 
nea nem zavariák.
Uayanis alig hogy a korsze- 

"üsített akadémia új tanterve 
ttetbe lép, megkezdődik az 
U8-as szabadságharc, s ez 
kadémiánk életében is döntő 
északot jelent és dicsőséges 
vookat foglal el. Az addig 
timet nyelvű előadás helyett 
^szólal Lázár Jakab ajkán
Magyar nyelv; Kossuth kor- 

^nybiztosaként Selmecbá- 
Mra érkező Beniczky kezébe 
[ főbányagróf és a tanári kar

Mtyja Selmecet, ■ a hazafias 
-Uúság pedig Kossuth függet- 

lobogója alá siet. 1849 
r^cius 9-re a hallgatóság lét
ina annyira megcsappan, 

az előadásokat beszünte
ti s amikor a szabadságharc 

,e9en hatalmak által történő 
I, befojtása után, 1849. de
iner 11-én újra megnyitja 
\ * akadémia kapuit, 85 bá- 
\ lehallgató mellett csak egy 

üészhallgatót találunk.
akadémia 1850-től a sza- 

^ságharcot megelőző alapo- 
folytatja működését, ta- 

1861—62-ben a hároméves ok
tatás ismét kétévessé válik, 
majd Schwartznak 1866. évi 
halála után utódjául Wagner 
Károly keszthelyi erdészeti ta
nárt nevezik ki. Ez a válto
zás — összeesik közjogi éle
tünkben a kiegyezés időpont
jával (1867) — lényeges az 
akadémia életében. Az eddig 
a kettős monarchia közösen 
kezelt szakigényei helyett az 
iskola kizárólag a magyar ál
lami intézmény jellegét veszi 
fel, az oktatás nyelve is ma
gyar, a tanári karban pedig 
a kor legkiválóbb erdészeti 
szakemberei: Wagner Károly, 
Lázár Jakab, Fekete Lajos, 
Szécsi Miklós, Belházy Jenő 
és Illés Nándor 
lyet.

J?z az idő az
akadémia

j erdészeti 
virágkora. A 

hallgatóság létszáma ugrás
szemen megnő (60—80 fő), a 
tanulmányi idő ismét három 
év, de a rendes tanfolyamon 
kívül egy külön négyéves er
dőmérnöki tanfolyamot is 
szerveznek azok részére, akik 
a műszaki tudományokban na
gyobb jártasságot kívánnak 
szerezni. Az akadémia elvég
zése után két évig gyakorlati 
szolgálatot rendszeresítenek 
(már 1846-tól), utána az aka
démia tanáraiból és gyakor- 

szakembereiből átalakí- 
államvizsgáló bizottság 
államvizsgát

lati 
tott 
előtt ___
A selmeci főbányagróf igaz
gatói hatásköre is megszűnik, 
ettől kezdve a tanári kar sa
ját kebeléből választja dé
kánját. A jeles tanárok ered
ményes irodalmi munkásságot 
fejtenek ki: a Wagner Károly 
által 1862-ben megindított Er
dészeti Lapok a felnövekvő 
erdésznemzedék fontos sajtó
orgánumává válik. Wagner 
Fortuna-béli lakása Selmecen 
a péntekenként ott összegyü
lekező tanári kar révén ha
marosan a megszülető magyar 
erdészeti műnyelv kialakulá
sának színhelyévé lesz, a ta
nárok eredeti munkákkal ve
tik meg az erdészeti állattan, 
növénytan, védelemtan, becs
léstan, rendezéstan, erdőte- 
nyésztéstan stb. alapjait. Mun-

-----> 
Az első erdész-tanári kar 1860-ban. 
Balról jobbra: Szécsi Miklós, Wág- 
ner Károly, Fekete Lajos, Lázár 
Jakab és Illés Nándor (Vadas: Az 
erdészeti akadémia története 1896.

című műből.) 

kásságuknak köszönhető 
akadémiának külföldön is 
ismert neve, s hogy az okta
tók határainkon messze túl is 
ismert személyek ebben 
időben.

1892-ben az akadémia 
épületet kap Selmecen. Az 
tézmény fokozott fejlődésnek 
indul. Üjabb kiváló szakem
berek lépnek az idősek helyé
re. Közülük Vadas Jenő ne
vét kell kiemelnünk, aki je
lentős tanári működése mel
lett a magyar erdészeti kísér
letügy megszervezésével és a 
nemzetközileg nagy tekintélyű 
Erdészeti Kísérletek 
megindításával (1898) 
hetetlen érdemeket

démia újabb 
állomásához, 1904-hez. Ekkor 
a tudományoknak magasabb 
szinten való művelését jobban 
kifejező „főiskola” nevet kap
juk s ez nemcsak külsőség. 
Megváltozik az oktatási rend, 
a tanulmányi idő négy év lesz, 
a végzett hallgatók mérnöki 
oklevelet kapnak, a főiskola 
élén autonóm tanács alakul. A 
tananyagban fokozottabb sze
rephez jutnak azok a tantár
gyak, amelyek az erdő oksze
rű használatát, korszerű szál
lítási berendezésekkel való 
feltárását hivatottak szolgálni. 
Gazdag gyűjtemények, labo
ratóriumok, műszerek, negy
venezer kötetből álló könyv
tár és az oktatók aránylag 
nagy száma biztosítja az ok
tatói és kutatói munkát. A 
fejlődést csak az 1914-es vi
lágháború akasztja meg. A fő
iskola elnéptelenedik, 
gatók közül számosán 
téren esnek el.

Az első világháború 
főiskola Sopronban
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befogadta az intézményt, ma 
már éppen úgy összefonódott 
a Bánya- és Erdőmérnöki Fő
iskolával, mint egykor a Fel
vidék patinás kisvárosa, Sel- 
mec. Az új környezetben szí
vós és rendkívül nehéz, de 
eredményes munkával foly
tatja a főiskola nagy fontos
ságú tevékenységét. 1923-ban 
tantervét korszerű reformok
nak vetik alá, az államvizs
gák rendjét szigorlati rend
szerrel helyettesítik. 1934-ben 
főiskolánk egyetemi rangot 
kap.

A második világháború ne
héz megpróbáltatásokat ró a 
főiskolára. 1944-ben a bomba
támadások már lehetetlenné 
teszik az oktatást. A meg
szálló németek az intézményt 
Tharandtba akarják átköltöz
tetni, ez azonban a kar egy
séges állásfoglalásán és a rek
tori teendőket akkor ellátó 
Sébor János egyetemi tanár 
példamutató ellenállásán meg
törik.

Jz 1945 tavaszán bekö- 
vetkezett történelmi 

forduló nagy változásokat 
hoz. Nagyon hamar megindul 
az oktatás, a hallgatóság lét
száma eleinte lassan, később 
rohamosan megnövekedik (év
folyamonként 80—120 fő), ösz- 
szetétele a munkás- és pa
rasztfiatalok javára tolódik el 
(60 százalék), számtalan tan
ügyi reform lát napvilágot és 
számottevő eszmei-politikai 
fejlődés veszi kezdetét. Új tan
székek létesülnek: így 1947- 
ben a fatechnológiai, 1950-ben 
az erdőfeltárási és gépesítési. 
1951-ben az erdőművelődés-
taniból kiváló erdőtelepítés- 
és fásítástani tanszék. Újjá
alakul az üzemszerv ezéstani 
tanszék és fokozottan növek
vő, lényeges helyet kap az 
oktatásban a marxista—leni
nista tanszék. Lényeges szer
vezeti módosulás is történik: 
1950 július 15-én az erdőmér
nöki kar, két évszázados 
együttműködés után, kiválik a 
műszaki egyetemi karokból és 
az agrártudományi egyetem 
erdőmérnöki karaként, 1953- 
tól kezdődően pedig erdőmér
nöki főiskolaként éli önálló 
életét.

Az erdőgazdálkodás szerve
zeti formáinak kibővülésével 
— a faipar jelentős részének 
bekapcsolódásával — egyre in
kább jelentkezett annak a 
szükségessége ,hogy a faipari 
mérnökképzés az Erdőmérnöki 
Főiskola keretén belül nyerjen 

megoldást. Kísérletképpen ki
alakították a főiskola faipari 
tagozatát, de ez az elgondolás 
nem bizonyult időállónak. Az 
újabb megoldás azonban már 
intézményesen szervezi meg a 
faipari mérnökképzés ügyét, 
amennyiben az 1957—58-as tan
évben megindult a faipari fa
kultás működése és egyidejű
leg kitűzték az érdekelt tan
székek bővítésének és a szük
séges új tanszékek felállításá
nak tervét is.

A jelenbe átnyúló múltat és 
a jövőbe fonódó jelent nehéz 
volna jellemezni. Csak fém
jelzik, ám de nem merítik ki 
a kiváló tanárok névsorát az 
1945-ben elhúnyt Kelle Artúr és 
Krippel Móric, az 1947-ben kö
zülünk hirtelen eltávozó Mod- 
rovich Ferenc, a generációkat 
nevelő, 1952-ben meghalt ma
tematikus Walek Károly, az 
1954-ben elhunyt polihisztor 
Romwalter Alfréd és a mikro
biológia világhírű művelője, 
Fehér Dániel (meghalt 1955- 
ben). Körünkben él az erdész
társadalom „nagy öregje”, a 
Kossuth-díjjal kitüntetett Roth 
Gyula, az Erdészeti Kutatóin
tézetek Nemzetközi Szövetsé
gének évtizedeken keresztül 
tagja, majd elnök, s a külföl
dön is nagyhírű Fekete Zol
tán akadémikus, valamint a 
főiskola tanári karának sok 
érdemes tagja.

TTgy érezzük, a 150 éves 
jubileumról szóló rövid 

megemlékezésünket nem fe
jezhettük be megfelelőbben, 
mint a múltat megtestesítő és 
a jövőbe mutató nagy elődök
re, élő és megholt tanítómes
tereinkre való emlékezéssel. 
Bár a jövőt kívánjuk építeni 
és előretekintünk, gondolatunk 
erőt meríteni most a múltba 
száll. Erdészeti felsőoktatá
sunk kétszáz éves, Erdőmér
nöki Főiskolánk százötven éves 
jubileuma alkalmával a jövő 
ifjúságának énekeljük régi, 
hagyományos nótánkat, a 
múltra emlékezés dalát: Vi
vant Professores! Vivat Aca
demia!

CSAPODY ISTVÁN 
egyetemi tanársegéd, Sopron.

— > 

Ilyen a főiskola épülete ma. Kert
jében, mely tulajdonképpen arbo
rétum, a ritka növények nagy 
változatosságával találkozunk. A 
kert egyik dísze az előtérben lát

ható ezüstfenyő.

Irodalom: Erdődi Adolf: A selmeczi bá
nyász- és erdőszakakadémía történeté
nek rövid vázlata. Érd. Lapok I. évf. 
1862. p. 253—257. — Faller Gusztáv: A 
selmeczi m. k. bányász- és erdész
akadémia évszázados fennállásának em
lékkönyve 1770—1870. Selmec 1871. — Fal
ler G.: Történeti jegyzetek a selmeci bá
nyászati és erdészeti akadémiáról. Bá
nyászati és kohászati közlemények 1869.
— Kiss Ignác: Emlékezzünk. Bányászati 
Lapok 1955. p. 432—434. — Láng Nándor: 
A selmeci akadémia. Magyar Gazda 1860.
— Mihalovits János: A selmeci bányá
szati akadémia alapítása és fejlődése 
1846-ig, 1938. — Modrovich Ferenc: A 
magyar erdészeti felső oktatás 125 éves. 
Érd. Kísérletek 1934. — Lesenyi Ferenc: 
A magyar erdészeti felsőoktatás törté
nete és mai rendszere. Érd. Kíséri. 1927.
— Vadas Jenő: A selmeci erdészeti aka
démia története. 1896.*

Német nyelvű: Faller G.: Gedenkbuch 
zur hundertjährigen Gründung der kö
niglichen ing. Berg.- u. Forstakademie 
in Schemnitz. 1871. — Mihalovitjs: Die
Entstehung der Bergakademie in Selmec
bánya und ihre Geschichte bis 1846. Sop
ron. 1936. — Richter A.: Heinrich Cotta, 
Leben und Werke eines deutschen Forst
mannes. Neumann Verlag. 1952.

*

Csehnyelvű: T. Stastny: 150 vyrocie les- 
nickej katedry pri Banickej akademii v 
Bandskej Stiavnici. Les. 1957. p. 321-327.
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Látogatás az ÉRTI
kísérleti állomásánAz Erdészeti Tudományos Intézet soproni kísérleti állomásán öt tudományos kutató dolgozik. Munkájuk eredményeivel elsősorban az erdőgazdasági gyakorlati munka közvetlen megsegítésére törekednek. Természetesen a tudományos kutatás és kísérletezés igen sokszor éveket vesz igénybe, amíg égy-egy törvényszerűség igazolásával, egy-egy tudományos tétel levezetésével eljutnak oda, hogy az üzemi munkát valóban támogatni tudják kész eredményeikkel. A soproni kutatók azonban legfontosabb feladataikkal most éppen odaérkeztek, hogy ténylegesen az üzemek rendelkezésére tudják bocsátani a leszűrt tanulságokat, a kidolgozott módszereket, az elméletileg is beigazolt tételeket. Ezért kértük meg, hogy nyilatkozzanak lapunk olvasói számára kutató munkájuk legjelentősebb mozzanatairól és kész eredményeikről.

Á cserebogárkárosítás leküzdése

opKmi

Dr. Győrfi János az erdővédelmi problémák kiváló kutatója az erdőgazdaságok egyik legsúlyosabb problémájának megoldásán dolgozik hosszú évek óta: a 
cserebogár károsítás elleni védekezés módszereinek ki
alakításán. Eredményeiről a következőket mondotta:— A eserebogárkárosítás a csemetetermelés és az erdősítések sikerének igen sok területén a legsúlyosabb

veszedelem. Munkásságom egyik legfontosabb célkitűzése volt, hogy a cserebogárpajor károsításának leküzdésére a legsikeresebb védekezési módszert dolgozzam ki. Ma már ezen a területen kész és teljesen megbízható, kipróbált eljárásokkal rendelkezünk. Helyes alkalmazása a HCH (Agritox) anyagoknak w a csemetekertekben gyakorlatilag a cserebogár-veszélyt teljesen megszünteti és erdősítésekben is igen jó eredményeket tudunk elérni. Az Érti soproni csemetekertjében a kiültetett lucfenyő csemeték már a negyedik esztendőt is jóformán károsítás nélkül állták ki a talaj HCH kezelése után. Az erdősítésekben a gödörporozás biztosít eredményt. Mindemkor számításba kell venni, hogy a cserebogárpajorok hány évesek. Egyéves pajorok ellen csemetekertekben 2 kg szükséges hektáronként a HCH porból, kétévesek ellen 4 kg hektáronként, a háromévesek leküzdésére 6 kg hektáronként. Az erdősítések védelménél például erdeifenyő esetében hektáronként mintegy 30 kg HCH szükséges, aminek a költsége bőségesen megtérül a kevesebb pótlásban,

az erdősítés teljes megmaradásának nagyobb százalékában.— Másik kutatási területen a Lymantria dispar leküzdésének kikutatása, pusztító parazitáinak kitenyésztése, ezidő szerint azonban munkámban nem tudok előre haladni, mert jelenleg számottevő Lymantria károsítás hazánkban nincs.— Foglalkozom egyébként a hazai fürkészdarazsak 
biológiájának feldolgozásával a Magyar Tudományos Akadémiának a magyar állatvilág teljes leírásával foglalkozó könyvsorozatának keretében. Ugyancsak dolgozom egy részletes erdővédelemtan megírásán. Az erdőgazdaságokkal való együttműködés tekintetében fontos feladatomnak tekintem még a rovarkárosítók, elsősorban a cserebogár fellépésének előrejelző szolgá
latának kialakításához való hozzájárulást. Ez a probléma is tudományosan teljesen tisztázott, az egyes cserebogártörzsek rajzásának, elszaporodásának időszakos jelentkezését feltérképeztük és az előrejelző szolgálat gondos kiépítésén múlik, hogy ezeket a tanulságokat az erdőgazdaságok gyakorlatilag is hasznosítsák.
Mikorriza-gombák tenyésztése az erdősítések 

sikere érdekébenKülönleges területen ért el ma már üzemileg is bevált eredményeket dr. Bokor Rezső. Az erdei fák és a hozzájuk társuló gombák élettani közösségének feltárásával sikerült tisztáznia, hogy az erdősítések sikerének vagy sikerességének egyik fontos tényezője, hogy az erdei fák növekedésének és táplálkozásának elősegítői, a valódi mikorizza-gombák, illetve azok micéliumai jelen vannak-e a talajban. Ennek ma különösen rendkívül nagy a fontossága, amikor nagy területeket erdősítünk, ahol eddig nem volt erdő. Erről a munkájáról Bokor professzor többek közt a következőket mondotta:— A szovjet kutatók ilyen irányú munkássága, de régebbi, az erdei fák táplálkozásfiziológiájára vonatkozó kutatásai is arra ösztönöztek, hogy a mikorriza- gombák és az erdei fák együttélésének feltételeit és jelentőségét vizsgálat tárgyává tegyem. Első kutatásaim 
az erdeifenyőre és a feketefenyőre vonatkoztak. Átvizsgáltuk azokat az állományokat, amelyek jó fejlődésükkel iránymutatók voltak és mintegy 30—34 kala- oosgombafajt találtunk, mint ‘amelyeknek micéliumai bekapcsolódnak az erdei fák táplálkozásába. Elsősorban steril kísérletekkel tiszta tenyészeteket kellett kialakítanunk és ezen a téren teljesen új módszereket kellett kidolgoznunk, mert az erre vonatkozó külföldi irodalom tanulsága szerint is ezen a területen eredményt elérni igen nehéz. A steril kísérletekkel eldöntöttük, melyek a fenyők valódi mikorriza gombái. Sikerült megfelelő módszereket kialakítanunk és a laboratóriumi kísérletek után 6—8 alföldi csemetekertben beállítottuk a félüzemi kísérleteket, a talajokat 
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többgombás (komplex) mikorriza oltóanyaggal oltottuk be. A kísérletek döntő módon bizonyították, hogy a fenyőcsemeték egészséges fejlődésének alapfeltétele, hogy a tápanyagfelvételüket elősegítő mikorrizagom- bákat a talajba bevigyük. Ezért az Országos Erdészeti 
Főigazgatóság az eredményes kísérletek alapján elren
delte, hogy ma már valamennyi alföldi csemetekert 
talaját be kell oltani mikorriza gombákkal. Meg kellett indítanunk tehát a mikorrizagombák nagybani te

nyésztését. Most már a soproni tanulmányi erdőgazdaság kezelésében, de itt a kutatóintézet épületében, az ÉRTI felügyelete alatt folyik a nagybani tenyésztés. Tőzeges táptalajon mintegy évi 60 mázsa mikorrizás oltóanyagot állítanak elő, ami 30 hektár csemetekerti terület beoltását teszi lehetővé.— Kísérleteinkben sokat tanultunk a szovjet kutatók sztyepfásítási mikorriza-kutatásából. Ott a tölgy- mikorrizát vitték be mikorrizás földdel, de ez azzal a veszéllyel járt, hogy a károsítókait is bevitték a talajba. Az 1953-as mikológiái konferencián a szovjet kutatók is a tisztatenyészetek alkalmazása mellett foglaltak állást és ez is igazolta a mi régebben megindult kísérleteink irányának helyességét.
— A komplex mikorriza oltóanyagot jelenleg hat 

gombafaj kombinációjával állítjuk elő s ehhez még cellulóz-bontó gombát adagolunk, hogy amíg létrejön az erdei fa és a gomba közti színbiózis, elősegítsük a táplálkozást. Gondot Okozott a mikonrizák elszaporodása szempontjából nagy veszélyt jelentő autochton mikroflóra közömbösítése, ami különösen az alföldi meszes homoktalajokon jelentett problémát. A tannin- ban találtuk meg azt a vegyszert, amivel be tudunk avatkozni a mikrobák egymás közötti harcába, anta- gonizmusába s ezért alapjaiban tisztáznunk kellett a mikrobák közötti antagonizmus kérdését. Ugyancsak foglalkoznunk kellett és foglalkoznunk kell továbbra is a mikorrizák által termelt antibiotikumok problé
májával, mert bizonyos koncentráció felett az antibiotikumok hatása már egyes fenyőfélék magjánál csírázásgátló befolyással lehet. Ezt a hatást ugyancsak közömbösítenünk kellett. A tölgyre vonatkozó mikorriza- kutatás jelenleg már igen előrehaladott állapotban van.— A mikorriza-kutatást tovább folytatjuk, jelenleg 
a nyármikorriza-kutatás egyik feladatunk, de igen nehéz probléma és még egyelőre kezdeti stádiumnál tartunk.
A cseriföldek, a kiöregedett homoki fenyvesek 

és a rontott akácosok problémája
Dr. Magyar Pál szerteágazó kutatási területének három legfontosabb irányáról adott képet:— Egyik legsúlyosabb gondom az úgynevezett 

cseriföldek erdősítésének kérdése. Ezeken a területeken, ahol valamikor erdők voltak a sarjerdő üzemmód, a birkalegeltetés, a kizsaroló, trágyázást mellőző mezőgazdasági művelés teljesen tönkretette a talajt. De a legsúlyosabb az, hogy már igen magasan jelentkezik a vízelzáró, kavicsos réteg és ez a kavicstalaj a cserebogár-veszéllyel párosulva szinte megoldhatatlan erdősítési problémát jelent. Itt ezeken a területeken, amelyekből mintegy 100 000 kát. hold a Rába völgy ének 

két oldalán igen rossz, mintegy 25 000 hold van az erdészet kezén, de ez állandóan növekszik, mert a mezőgazdaság szabadulni igyekszik a terméketlen talajoktól. Nedves időszakban pangóvíz, száraz időszakban vízhiány jellemzi a cseriföldek állapotát és érthető, hogy csupa rontott, csúcsszáradt állományunk sínylődik ezen a tájékon. Erdősítési javaslatot csak talajszel- vény-vizsgálattal tehetünk. A talajt meszezéssel, bazaltpor alkalmazásával tudjuk javítani, de ezek jelentősen megdrágítják az erdősítést. Kutatásaim során 
értékes segítséget kapok a soproni és sárvári erdőgaz
daságtól, az OMMI mosonmagyaróvári talajlaborató
riumától. Nyilvánvaló, hogy elsősorban a szárazságtűrő fafajokat kell alkalmaznunk az erdősítésekben: erdeifenyőt, feketefenyőt, csertölgyet és molyhostölgyet, jobb talajokon kocsányostölgyet és akácot.

Az alföldi homokbuckákon álló kiöregedett feny
vesek felújítása a másik probléma. Főleg feketefenyőről v^n szó, mint például Kunadacs környékén. Itt azt a véleményt kellett kialakítanom, hogy tarravágás nélkül az állományt fokozatosan kell felújítani. Szegély- sáv-rendszerben végzett kitermelés útján biztosítani kell a kiültetett csemetesorok számára az idős állomány védelmét a perzselő napsütéssel és az uralkodó nyugati széllel szemben. Az előkészítéshez teljes talajművelés szükséges és a területnek mentesítése vadkárosítástól, valamint a legelő jószágtól. Komoly eredményt ígér a tőzeg talaj trágyázás. Ajánlatos nyár védőállomány létesítése legalább egy évvel a fenyőcsemeték kiültetése előtt.

Ugyancsak foglalkoztam az elmúlt években a kétes 
eredményekkel befásított, kigyérülő, rontott akácosok 
alátelepítésének lehetőségeivel. Talajminőség szerint feketefenyő, erdeifenyő, szürkenyár, celtisz, az esetleges hézagokban cserjék telepítésével lehet itt az átalakítást megoldani. Az akácos csoportokban az ápolóvágások során előzetes gyűrűzéssel fokozatosan szabadíthatjuk fel a telepített csemetéket. így megszabadulunk a gyökérsarjaktól is.(Az ÉRTI és a főiskola kutatóinak munkásságáról szóló beszámolónkat következő számunkban folytatjuk.) 

ákos

Terramicinnel gyógyítják a fácánokat
A 38 holdas tatai fácántenyésztő telepen több mint 2500 fá

cántyúkot tartanak, amelyek után évente mintegy 27 000 tojást 
-nyernek. A fácántojások egyrészét exportálják, nagyobb ré
szét azonban korszerű keltetőgépekben kikeltetik, a csirkéket 
felnevelik és vérfelfrissítés céljából az ország különböző vi
dékein kieresztik. A tenyészállományt évről évre tizedelte, 
sőt esetenkint majdnem kipusztította egy torokférgesség nevű 
betegség, amit a földigilisztában élősködő gomba okoz, s a 
madarak gégéjében tömegesen megtapadva, valósággal meg
fojtja őket. Az állomány áttelepítésével és különféle gyógy
szerekkel próbálkoztak, de eredmény nélkül. Most végre a 
terramicines kezelés sikerre vezetett. A takarmányba kevert 
terramicin — hátrányos utóhatás nélkül — igen gyorsan meg
szabadítja az állatokat a veszedelmes élősdiektől.
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A tavaszi fásításiAz Országos Erdészeti főigazgatóságon nemrégiben összegezték a a fásítási hónap eredményeit. Ezek szerint tavasszal a legeltetési bizottságok a községek kü.1- és belterületein, a tanácsi felügyeletek, a termelőszövetkezetek, az állami gazdaságok, a kísérleti- és tangazdaságok, a Vízügyi Főigazgatóság, stb. földjein 19.439 hektárt ültettek be csemetékkel és suhángokkal, valamint 3,812 hektáron végeztek pótlást. A munkák végrehajtása során 60 millió csemete és 3,5 millió su- háng került a földbe.A tavaszi fásításnál különösen jó munkát végeztek a falusi KISZ- szervezetek, amelyek elsősorban a községeknek, a termelőszövetkezeteknek, az állami gazdaságoknak, a
Több lombos fát telepítenek 

Csehszlovákiában
A csehszlovák erdőgazdaság táv

lati tervében előirányozták a lom
bosfa és a fenyőfa arányának meg
változtatását. Az a célkitűzés, hogy 
a terv végrehajtása után az állomá
nyoknak több mint ötven százalékát 
a lombos fafajok tegyék ki. Idén 42 
ezer hektárt erdősítenek, 5000 hek
tárral többet mint tavaly. Többek 
között 4 millió nyárcsemetét és su- 
hángot ültetnek. (Internationaler 
Holzmarkt, 1958. 11. sz.)

Vezetők továbbképzéseJúlius 21-től 26-ig a parádfürdői erdőgazdaság erdészvezetői a gépállomás, a vasútüzem és a mezőgazdasági üzem vezetője széleskörű továbbképző tanfolyamon vettek részt. Halász Aladár OEF főosztályvezető a tervezés problémáit világította meg, Holdampf Gyula OEF osztályvezető a rontott állományok átalakításának jelentőségét fejtette ki és hangsúlyozta, hogy különösen a Mátrában úgy kell gazdálkodni, hogy 
az erdőesztétikai szempontokra is fi
gyelemmel legyünk. Sailer György gödöllői főkönyvelő az önköltségcsökkentés lehetőségeit mutatta meg és a probléma körül élénk vita alakult ki. Benedek Attila OEF főosztályvezető az értékesítés szocialista kereskedelmi jelentőségét világította meg. 
Dr. Tóth Gyula vállalati ügyész a társadalmi tulajdon védelmének módszereiről tartott előadást, Huszta Nándor főelőadó pedig a kádemeve- lés sokrétű feladatait világította meg.Végül Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes ismertette erdőgazdálkodásunk eddig elért sikereit a népgazdaság fejlesztésében, majd ismertette a tizenötéves távlati fejlesztési tervek alapelveit. A továbbképző tanfolyam befejező előadását Iglódi Ferenc járási párttitkár tartotta és kifejtette a gazdasági vezetők politikai képzésének a szakmai színvonal emelésével párhuzamos jelentőségét. 

Sághi István Parádfürdő.

hónap eredményekísérleti- és tangazdaságoknak közel 7,3 millió csemetét és 1,200.000 su- hángot, ebből 4,5 millió csemetét és egymillió suhángot társadalmi munkával ültettek el. Az ifjúsági szervezetek vállalt fásítási tervüket 192 százalékra, suhángból pedig 136 százalékra teljesítették, így 1,600.000 forintot takarítottak meg, amely
--------------

Fedett szállásokat építenek 
a csehszlovák Álacsony-Tátra havasain

A faanyagtakarékosság érvényesítésetését. A jövő évben folytatják aSzlovákia legnagyobb kerületi erdőigazgatósága: a banszká-bystricai, eredeti és hasznos ötlettel járult hozzá a területéhez tartozó, mintegy 6500 hektár kiterjedésű havasi legelő jobb kihasználásához és a környéki termelőszövetkezetek állatgazdál- kodásának emeléséhez. Fedett akiok építését kezdte meg az ottani havasokon legelő szarvasmarhák részére. Az állatok így menedéket találnak a rossz idő és a gyakori zivatarok esetén és ott tölthetik el éjszakáikat is.A kísérlet kitűnően bevált és ezen a nyáron húsz ilyen fedett ahol építéséhez kezdtek az Alacsony-Tátra legdúsabb legelőin, ahol az ivóvizet is biztosítják a legelő szarvasmarhák részére. Az utolsó két hónap alatt 14 akol készült el teljesen és most, július utolsó hetében kezdték el a hátralévő két „nyáritábor“ épí- 

A fedett akol vasvázas szerkezete

A kész fedett akol

körülbelül 300 hektár új erdő telepítési költségének felel meg.A társadalmi munka mellett állami erőből az erdő gazdaságok saját területeinek erdőtelepítésére, vágásterületeik felújítására, a meglevő erdőterületek állományának pótlására 250 millió csemetét használtak fel, amely 25.000 hektár erdő telepítésének felel meg.
Major Sándor

-------------- 

munkát és újabb fedett aktokat építenek más erdőigazgatóságok erre alkalmas legelő területein is.Az erdőkben gazdag Szlovákia ez irányú építkezéseinél is a fatakarékosság elvei érvényesülnek. A 28X 8 méteres és 2 m magas akiok alapszerkezete, épületváza ugyanis vascsövekből áll, amelyeket három oldalról bedeszkáznak és csak tetejüket fedi fazsindely. A vascsöveket a zólyombrézai, (podrezovai) Sverna- vasművek hulladékanyagából gyártják. Ez lehetővé teszi az akiok olcsó és gyors felépítését. Egy-egy ilyen fedett aklot egy öttagú, jól szervezett munkáscsoport 5—6 óra alatt felépít, míg egy fa-akol építése legalább pár hetet venne igénybe és az építéshez szükséges faanyag szállítása is nehézségekbe ütközik.
Csák Zoltán
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V.iták—f
.Ve ,,etessük ci pajorokat

A Képén látható pajorokat öt perc leforgása alatt szedte Össze az egyik erdősítő 
munkacsapat, azután nyugodtan folytatták az erdősítéstEgyik legnagyobb ellenségünk a cserebogárpajor. Erdősítéseink eredményességét sok helyen döntő mértékben befolyásolja. A papíron ugyan közvetlenül nem jelentkező, de annál nagyobb erdőgazdasági kár mellett, nagyon sok keserűséget, bosszúságot is okoz, amikor látjuk, hogy nagy fáradtsággal végzett munkánk a semmibe vész.Az ellenség ellen harcolni kell. Minden eszközt megragadva, minden lehetséges módszerrel. Egyre többen vannak közöttünk, akik felismerve a veszélyt, tesznek is ellene, sajnos 

mégtöbben vannak, akik a legele
mibb teendőket is elmulasztják.

A harcunk eredményességének előfeltétele, hogy ismerjük az ellenséget, hogy jelenlétét, megjelenési formáját felderítsük. Sajnos, a vonatkozó utasítások ellenére sok helyen ez sem történik meg. A képen 
látható pajorokat öt perc leforgása 
alatt szedte össze az egyik erdősítő 
munkacsapat az ültetőgödrökből. Ki hiszi el nekem, hogy ennek ellenére 
minden védekezés nélkül, vidáman 
folyt az erdősítés, illetve a „pajor
etetés“?Nem olyan nagy fáradtság néhány gödör ásásával felderíteni a pajorhelyzetet. Nincs olyan erdész, aki eleve beletörődik abba, hogy munkája eredménytelen, vagy gyengén sikerült lesz. Ha nem derítjük fel a pajorhelyzetet, éppen olyan súlyos szakmai hibát követünk el, mintha rossz fafajt választunk, rosszul kezeljük a csemetét vagy pipásan ültetünk.Különösen időszerű ez a kérdés most, amikor a következő gazdasági év erdősítéseit tervezzük. A pajorok elleni védekezésnek több módszere ismert. Csak példaként hozom fel, hogy a vágástörő ekével végzett for
gatások tapasztalatunk szerint erősen 
visszavetik a pajorok „hadállásait“. Számos példa van erre a nyárjasi erdészet területén. A harkakötönyi erdészet más módszerekkel évek óta eredményesen védekezik a cseme

ték közé a sorokba vetett úgyneve
zett „csimaszkrumplival“. Egyre szélesebb körökben ismert az ültetőgödrök agritoxozással való mentesítése is. A Budapesti Erdővédelmi

A győri erdőgazdaság eredményei 
és terveiVarga Gyulával, a győri erdőgazdaság igazgatójával beszélgetünk. 

Az erdőgazdaság ismét új helyen 
dolgozik; néhány év alatt három
szor költöztek. Az erdőgazdaság központjának új székhelyén minden esetre több a lehetőség, mint eddig volt, aránylag kisebb beruházással rendbe iáiét hozni az épületeket, hogy megfelelő székháza legyen az erdőgazdaságnak, odátelepíthetik a géptelepet, a fagyártmányfűrésztele- pet és a javító műhelyeket.Varga Gyula igazgató az erdőgazdaság munkájáról többek között a következőket mondta el:

— Az idei erdősítési terveinket a szokatlan időjárási viszonyok ellenére nagyban-egészben teljesítettük, persze az eredmény éppen az időjárási viszontagságok miatt feltétlenül gyengébb lesz, mint más években. Néhány kérdést azonban idén is megoldottunk. így a rábaközi erdészeit iharosi erdőrészében már meg van a minta-nyártelepünk, a 
populétum és a telepítésnél kettős 
használatra rendezkedtünk be, mert a nyárak alá lucfenyőt ültettünk. Az itteni és a többi karácsonyfatelepünk segítségével már egy-két év 
múlva elérjük, hogy a megye kará
csonyfaellátását biztosítjuk. Idén is már félméteres magasságig a megyei szükségletet fedezzük. Ez természetesen anyagi szempontból is komolyan számításba jön az erdőgazdaság pénzügyi mérlegében.

— Fatermelésünkkel már nagyjából végezetünk. Kevés gyérítési munkánk van hátra. Az értékesítés nagyjából ütemszer int folyik. Ez idő 

Állomás területén idén mintegy 900 
hektáron folyt már. gödörpor ozásom 
erdősítés. Az eddigi tapasztalatok kedvezőek.Röviden szólva első és legfontosabb teendő, hogy a terület pajorhelyzetét az erdősítés tervezésekor megállapítsuk és ezt a tervezésnél figyelembe vegyük. Az erdővédelmi 
állomások szervezete minden ilyen 
természetű probléma megoldásához 
segítséget ad. Az erdészetek megkeresésére minden cserebogárpajor elleni védekezéssel kapcsolatos helyszínelést soron kívül elvégezünk.A népgazdaság kára évről-évrc sok millió forint. Míndannyiunk kö
zös zsebébe nyúl tehát a pajor. Nem hagyhatjuk. Az eredményességi prémium elmaradását előidézve, köz
vetlenül az érdekelt erdészeti dolgo
zók zsebébe is nyúl. Mégis, amikor a pajorkár megelőzésére hívom fel a figyelmet, nem az anyagi kár nagyságát tekintem döntő szempontnak, hanem azt, hogy ha a károsításokat nem igyekszünk megelőző védekezéssel elhárítani, nem tudunk erdészhivatásunknak eleget tenni.

Lengyel György, a Budapesti Erdővédelmi Állomás vezetője
szerint az erdőgazdaság nyeresége 
3,3 millió forint körül mozog, de reméljük, hogy a gazdasági év végére ezt 5 millió fölé tudjuk emelni.— Ebben a kedvező eredményben nagy szerepet játszik a sikeresen haladó gépesítés. A talajművelésben 
három Maulwurffal dolgozunk, az erdősítések ápolását is amennyire lehétett gépesítettük. Erre természetesen a munkaerőgondok is szorítanak bennünket. A hansági talajelőkészítés különleges munkájában négy Sz—80-assal végezzük a feladatainkat. A motorfűrészek is nagy se
gítséget jelentenek, ma már rendelkezünk aránylag j ólképzett motorkezelő gárdával és az a tapasztalatunk, hogy a motorfűrészes munkacsapatok munkája nemcsak mennyiségben és minőségben megfelelő —. teljesítményeink nagyjából az országos átlag fölött vannak —, hanem 
a munkafegyelem megszilárdításá
nak is alkalmas eszközei. Gépesítésünk fokának további javításával reméljük — fejezte be Varga Gyula igazgató —, hogy a következő évben tovább tudjuk javítani gazdálkodásunk eredményességét.

A rádióaktív izotópok gyakorlati alkalmazásának megkezdéséről ad hírt a szovjet „Derevopererabatü- vajuscsaja“ című folyóirat: A sugarakkal gyorsítják a ragasztás folyamatát, fertőtlenítik a fát; a gammasugarakkal meghatározható az anyag tömege, tömörsége és vastagsága; a bétasugarakkal 0,0025 mm már mérhető.
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Új könyv
a vadkárelhárításrólMost jelent meg a csehszlovák akadémia erdészeti és vadászati kísérleti állomásán (Zbraszlavban) dolgozó munkaközösség — Kessl, 

Fanta, Hanus, Melichar és Ribal tudományos kutatók közös munkájaképpen — egy erdővédelmi, illetve vadkárelhárítási könyv. Terjedelme 201 oldal, ezenkívül 78 fénykép, ábra és diagram díszíti és teszi érthetőbbé. A könyv a gyakorlat számára is jól felhasználható módon írja le a Vadkárelhárítási eljárások kutatása során elért kísérleti eredményeket. Az érdekes és értékes könyv elsősorban az erdőgazdasági vadkárelhárítással foglalkozik, de sok érdekeset tanulhatnak belőle kertészek, gyümölcstermelők, mezőgazdák és általában minden erdőn- mezőn járó ember.A könyv tíz fejezetre csoportosítja a vadkárelhárítás anyagát: 1. A vadkár következményei a fákon. 2. A védőfák értékelése. 3. A vad felvehető természetes téli takarmányforrásainak szabályozása. 4. A vad téli természetes takarmányainak a pótlása. 5. A téli etetés szabályozása.6. A vadállomány egészségi szabályozásával kapcsolatos tennivalók. 7. A vadállomány minőségének szabályozása. 8. A kémiai vadkárelhárító szerek és módszerek. 9. Mechanikai vadkárelhárító szerek és módszerek. 10. A vadállomány erdővédelmi szempontból való szabályozása.Érdekes a biológiai növényvédelem szemszögéből az a fejtegetés, amit az első három fejezetben olvashatunk, a vadkárok helyes felvételéről, a különböző kárféleségek osztályozásáról és a kárelhárítás érdekében nagyon fontos vadeltartó képességről, valamint a vad által hozzáférhető természetes és az ezek pótlására alkalmas egyéb takarmányozási lehetőségekről. A vadkárok elhárításának egyik nehézsége, hogy nem ismerik fel helyesen a károsítás okát. Azonkívül pedig sokszor olyan károkat is a vad számlájára írnak, amelynek más oka van. Ezeknek következtében gyakran helytelen következtetéseket vonnak le és nem kívánatos módszerekkel dolgozva, eredménytelenné teszik a vadkárelhárítást. A vad természetes tápanyagforrásainak és a terület vadeltartóképességének az ismerete elsőrendű feltétele a vadkárkérdés megoldásának. Ismerni kell ezenkívül a különféle növényfajok táplálóértékét, a vad tápanyagszükségletét, és végül ezek alapján az egyes területeken tartható vadállomány mennyiségét vadfajonként és együttesen.A vad által felvett különféle növényeket súlyértékben kifejezve 

táblázatokban is bemutatja, amikor ia tápanyagforrások felvételé^ {tárgyalja, A hosszú ideig tartó, de a legeredményesebb biológiai védelem bevezetése és tökéletesítése idejéig, a kémiai és a mechanikai, valamint az elektromos vadkárelhárítási módszereket is alkalmazhatjuk.A könyv még a részletkérdésekről sem feledkezik meg. Bemutatja az egyes kémiai szerek elhárító hatását, de ismerteti alkalmazásuk módját is. Megtanulhatják belőle a károkozást megszüntető különböző kerítéstípusokat, valamint az egyes fákat megvédő különféle kötözési anyagokat és a felerősíthető védőeszközöket. Ismerteti ezeknek az eljárásoknak minden munkamozzanatát, a munkához szükséges időt és a különböző költségtényezőket.Nagyon érdekes a vadállomány minőségi szabályozásával kapcsolatban közölt fejtegetés, amellyel, ha nem is értünk mindenben egyet, de mindenesetre érdemes vele foglalkozni és ennek alapján belátni, hogy a vadkárelhárításról nemcsak beszélni kell, de fel is kell használni a hathatós védelmi lehetőségeket. A könyv egész sor, gyakorlatban is kipróbált vadkárelhárítási eljárást ismertet, amelyek egy részét hazánkban is alkalmazzák,Látszik, hogy a könyvet olyanok írták, akik a vadat is szeretik, mert a vadállomány mennyiségének szabályozása mellett, annak egészségi állapotával kapcsolatban is tesznek javaslatokat.
Budapest idegenforgalmi útmuta

tója. Vaskos zsebkönyvben — 400 oldal és bőséges térképmellékletek — tette hozzáférhetővé a fővárosi Idegenforgalmi Hivatal Budapest látogatói számára fővárosunk legfontosabb címeit, közlekedési rendjét, utcáinak teljes névsorát és még sok egyéb hasznos tudnivalót a vendéglátás, a kultúra, a szórakozás, az egészségügy, a kereskedelem és pénzforgalom területéről. Azt hisz- szük, sürgősen több idegen nyelven is ki kellene adni ezt a budapesti tájékoztatót és reméljük, hogy a magyar nyelvű kiadás ötvenezres példányszáma is igen hamar kevésnek fog bizonyulni. (Ára: 36,— forint.)
Erdei János:
Mezőgazdasági erőgépek üzemeltetése

A könyv a traktorok, vontatók, mo
torok és munkagépek üzemeltetésé
vel kapcsolatos tudnivalókat ismer
teti. A mezőgazdasági gépészmérnö
kök, a gépek kezelésével, .javításával 
foglalkozó dolgozók és az agronómu- 
sok egyaránt eredményesen használ
hatják. A különböző géptípusok mun
kájával, üzemanyagellátásával, kar
bantartásával, javításával kapcsolatos 
teendők leírása mellett irányt mutat 
a teljesítmények összehasonlítására es 
kiszámítására is.
260 oldal. Ara: 24, — Ft.
Kapható a könyvesboltokban, föld- 
múvesszövetkezeti boltokban és a fa
lusi könyvárusoknál. Megrendelhető a 
Mezőgazdasági Könyvesboltból. Bu
dapest, V., Vécsey u. 5.

Corradi Keresztélyötvenhat éves korában váratlanul elhúnyt Corradi Keresztély, a sárospataki erdőgazdaság mérnöke. Cor
radi Keresztély Terebesfehérpata- kon, a Kárpátok erdőrengetegében született, ahol édesapja erdész volt, így már gyermekkorában megszerette és megismerte az erdőt. Az első világháború után került a soproni erdészeti főiskolára. Rendkívül nehéz körülmények között szerezte meg az erdőmérnöki oklevelet, mert édesapja időközben meghalt és önmagának kellett fedeznie tanulmányai költségét. A világégés után, mérnöki diplomával a kezében nem tudott az erdészetnél elhelyezkedni, a földmérési igazgatóságnál dolgozott egészen 1939-ig. Ekkor az ungvári erdészetnél kapott felügyelői beosztást. 1945-ben a miskolci, majd 
néhány évvel később a sárospataki 
erdőgazdasághoz helyezték. A felszabadulás után, a férfikor delén élhetett csak igazán gyermekkorában választott hivatásának. Erdőműve
lési csoportvezető lett és nagy szorgalommal, hozzáértéssel kezdett hozzá a gondjaira bízott erdőterületek felújításához. Az erdőgazdaság területén tág és változatos tere nyílt képességei kifejtésének, mert egyaránt dolgozhatott az értékes hegyvidéki és síkvidéki erdőségékben. Sok, a felszabadulás előtt elhanyagolt, kopárosodott erdő újratelepítése fűződik a nevéhez. Corradi Ke
resztély ihivatásszeretetére jellemző, hogy a fiatalok, az új erdőmémökök egész sorát tanította. Halálával érzékeny veszteség érte a magyar erdészet fejlesztését. Temetése Sárospatakon volt, július 12-én.
A rontott erdők átalakításának alapvető szempontjait foglalja össze Az Erdő júliusi számában

Majer Antal.Bár — mint megállapítja — a rontott erdők minősítése erdőgazdasági tájak szerint változhat, az átalakítási munkák nagyjából egységes elvek alapján kell, hogy meginduljanak. Véleménye szerint erdőállományainknak mintegy 40 százalékát minősíthetjük rontott erdőnek, tehát a feladat igen jelentős.Ugyanebben a számban találjuk többek között
Tuskó László tanulmányát az egyedi kiválogatásról, amivel a pluszfa-kiválogatás egységes rendezése tekintetében vet fel hasznos gondolatokat.
Sopp Lászlóa feketedió fatömeg- és törzsalak vizsgálata terén végzett kutatásainak eredményeiről számol be.
Nagy Lászlóa Pest megyei homokfásítások tervezési tanulságai kapcsán ad néhány hasznos gyakorlati tanácsot.
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Elcsendesedtek a sportpályák, hogy rö
vid nyári szünet után ismét helyet adja
nak a sportszerű vetélkedésnek. Milyen 
mérleggel zárt a Budapesti Erdészeti 
Traktor SC?

A labdarugó csapatok a bajnoki évad
ban megállták a helyüket. A Budapest I. 
osztályú labdarugó csapat a TF elleni 
utolsó mérkőzésének megnyerésével biz
tosította magának a hatodik helyet és 
ezzel bentmaradását az I. osztályban. A 
tartalékbajnokságban játszó csapat nagy
szerű szereplés után az első helyen vég
zett, míg a rendkívül erős NB I-es cso
portban játszó ifjúsági csapat megsze
rezte a hatodik helyet.

Az asztaliteniszezők bajnoki küzdelmei 
is befejeződtek. A Budapest I. osztály
ban szerereplő férfi csapat a tizenegye
dik helyen végzett. Jobb helyezést ért el 
az I. osztályban játszó női csapat és a 
II. osztályban szereplő férfi csapat. Mind
ketten a harmadik helyen végeztek.

A kézilabda szakosztály számára csak 
az első forduló zárult le. Az erős me
zőnyben játszó NB I-es férfi csapat csak 
a tizedik helyet tudta egyelőre biztosí
tani. A Budapest I. osztályban szereplő 
kispályás férfi csapat viszont a negyedik 
helyen végezte a tavaszi fordulót. Igen 
reménytkeltő az NB. I-es kispályás ifjú
sági csapat szereplése, mert az erős me
zőny ellenére megszerezte az első helyet.

A reményből valóság lett. Szeptember 
közepén a Budapesti Traktor SC labda

rugó csapata és nyolc atlétája a Trak
tor Schwerin meghívására nemzetközi er
dészeti Spartakiádra az NDK-ba utazik. 
A labdarugók remélik, hogy a Schwerin 
odakint sem tudja budapesti vereségét 
„letörleszteni“.

♦

örömmel adunk hírt a vidék sportese
ményeiről is. Az első ami beérkezett, egy 
barátságos labdarugó mérkőzésről szá
mol be. Eszerint Tatabányán az eszter
gomi erdőgazdaság csapata a tatabányai 
erdőgazdaság csapatát igen nagy fölény
nyel 6:2 (3:0) arányban legyőzte.

*
A MEDOSZ Győr—Vas megyei területi 

bizottsága által rendezett Spartakiádon 
igen szép eredményeket értek el a győri 
erdőgazdaság dolgozói. Eredmények: Női 
kerékpárversenyben első Horváth Ibolya, 
második Filó Teréz csemetekerti dolgo
zó. A férfi kerékpárbajnokságon Pala- 
sich Mihály erdésztechnikus második, 
Hoffer István csemetekerti munkás har
madik helyezést ért el. Pászli Mária a 
női gránátdobásban második, Rosta Irén 
távolugrásban a harmadik helyen vég
zett. Ugyancsak a harmadik helyet nyer
te el az erdőgazdasági és vízügyi dol
gozók vegyes röplabda csapata.

Uj fii itiek műsoron
Változatos műfajú szovjet, csehszlovák, 

román, jugoszláv, francia, német, ame
rikai, angol és olasz filmek várják a né
zőt a mozikban.

Fegyin ,,Első örömök“ című regényé
nek filmváltozata után most annak foly
tatása, a ,,Rendkívüli nyár“ kerül bemu
tatásra. Még egy szovjet alkotás, a nagy
szabású, látványos, ,.A fejedelem bajno
ka“ szerepel a műsorban. Rendezője 
Ptusko, a Kővirág, a Boldogság madara 
és az Aranykulcsocska alkotója. A tö
megjelentekben és a nagyszerű táj felvé
telekben gazdag, mondák mesemotívu
maival átszőtt színes film szélesvásznú 
változatban is bemutatásra kerül.

A vígjáték kedvelőinek különösen négy 
film szerez örömet. Chaplin, a nagy mű
vész filmjéből álló — köztük a Csavargó, 
Az emigráns stb. — egész estét betöltő 
műsor címe „Chaplin parádé“. Színes 
olasz szatirikus vígjáték a ,,Régi idők 
mozija“, amelynek mulattató története a 
film őskorát eleveníti fel. Az angol hu
mort képviseli a színes „Betörő az al
bérlőm“, egy kis öregasszony és egy 
gengszterbanda különös története. Vi
dám film az amerikai „Kopogd le a fán“ 
is.

Jugoszláv—nyugatnémet koprodukciós 
film a „Bűn“, amely egy Maupassant 
novella alapján készült. Az „Akkor Pá
rizsban“ című NDK film a nácik által 
megszállt francia fővárosba viszi el a 
nézőt s egy szerelmes, hőslelkű asszony 
sorsát meséli el. Érdekes, feszültséggel 
teli olasz film az „örvényben“, rende
zője Pietro Germi, a kiváló filmszínész
rendező. Témája: egy fiatalember a bűn 
útjára téved és nem retten vissza a gyil
kosságtól sem. A francia filmgyártást 
Yves Ciampi japán környezetben ját
szódó műve, a „Tájfun Nagaszaki felett“ 
képviseli, főszerepben Jean Marais és 
Danielle Darrieux. A csehszlovákok új 
bűnügyi filmjének címe: „A hamis le
vél“.

öreg ember már Hercz 
János. Ott dolgozik a kun- 
szetmártoni erdészet mű
helyében. Amolyan minde
nes. Ha Cserkeszőlőn az 
erdészüdülőben széket, vil
lanyt, háztetőt kell javí
tani, ha az erdészek irodá
jában elromlik a kilincs, 
vagy tüzelésre alkalmatlan 
a kályha, hát Hercz papát 
hívják segítségül. Magas, 
csontos ember Hercz Já
nos. A csontjait jobban át
járja a novemberi köd, 
meg az irgalmatlan téli hi
deg, mint, mondjuk, a kicsi 
ember hátát, hiszen a zö
mök ember könnyebben 
veszi az időjárás kilengé
seit. Ez jutott eszembe, a 
cserkeszőlői gyógyfürdő 
vizében az öreg erdész
mindenes Hercz Jánossal 
való találkozásom során.

Hercz János hívott, hogy 
látogassam meg a laká
sán. Nem egyedül mentem. 
Az erdészüdülő apraja- 
nagyja felkerekedett, hogy 
mindenki lássa miféle mű
vész Hercz János. Mert bi
zony híre járt, hogy az 
öreg csodálatos fafaragás
sal bűvöli el az embereket.

A háza, a szőlője ott la-

pul valahol az egyik dűlő
ben, de bizony nem bán
ja meg, aki odakutyagol a 
tűző homoktengerben.

Hercz János fafaragása

A felesége szívesen mu
tatja az élete párjának 
művészi fafaragásait.

Hercz János fiatalabb 
éveiben pásztorkodott, az

tán díszes ostorokat, tükrö
ket, botokat faragott. Ahogy 
mondja, azért, hogy a bics
ka meg az idő ne pihen
jen. Van aztán olyan ládi- 
kója is, amelyet csak a ti
tok ismeretében nyithat ki 
az idegen.

A cseresznye- meg a 
meggyfa most is csöndben 
tűri Hercz János bicskáját, 
kezének alakító mozdula
tát.

Vagy tán beszéljünk a 
kétméteres falánc remek
művéről, amelyet egy da
rabból faragott mindany- 
nyiunk örömére. Ami azt 
illeti, én legszívesebben a 
fából faragott csillárt bá
multam, meg azt, hogy az 
öregember a maga csöndes 
beszédjével egyszerre tud 
népművész, meg erdészeti 
mindenes lenni. Persze 
jobb volna, ha Hercz Já
nos a maga 65 évével már 
csak a szőlőben meg a 
kicsi műhelyében foglala
toskodhatna. Erre is sor 
kerül.

Hercz János beszéde so
rán azonban felrémlik ben

nem, hogy Somogybán, Po
gány szentpéteriben is ta
lálkoztunk már fafaragó 
nyugdíjas erdésszel. Ebből 
következik magányos szám
vetésem. Az, hogy hango
san megkérdezem, vajon 
nem volna-e időszerű or
szágos pályázattal segíteni, 
fölkutatni az erdők mélyén 
csöndben dolgozó művész 
tehetségeket. A pogány- 
szentpéteri fafaragó erdész, 
ugyanis arról panaszkodott, 
hogy nincs, aki megvegye 
a fából faragott vaddisz
nóit, vadmacskáit, meg 
mindenféle faragásait. Itt, 
Cserkeszőlőn Hercz János 
pedig azt említi, hogy gyön
gül a látása. Bizony jó 
szem kell a fafaragáshoz, 
meg mindenféle másfajta 
népművészethez. Addig 
kellene tehát a hónuk alá 
nyúlni az erdő-mező isme
retlen népművészeinek, mid 
szemük, eszük, erejük nem 
fogyatkozik. Ügy gondolom, 
hogy a MEDOSZ neve szeb
ben fénylene, ha ez a szak
szervezet a jövőben az er- 
dők-mezők istenadta tehet
ségeivel, azok anyagi, meg 
erkölcsi segedelmével is tö
rődne. Balázs Árpád
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yldil láthatunk a VADQAZDALKODASI 

KIÁLLÍTÁS -OM

Néhány héttel ezelőtt a Mezőgaz
dasági Múzeumban ismét megnyílt 
a vadgazdálkodási kiállítás. Az el
lenforradalom napjaiban tűzvész 
pusztított a kiállítás termeiben. 
Megrongálódtak a falak, a mennye
zetek, elmosódtak a falrafestett ké
pek is.

A felújított kiállítás lényegesen 
más. Anyaga nagyrészt azonos a ré
givel, de

újdonságokat is 
találhatunk

közte. Nem beszélve arról, hogy az 
egészet átrendezték. Együtt van 
most például a tojásgyűjtemény, az 
őzagancsok a nagyvad-terembe ke
rültek, a vízi vadgazdálkodás bemu
tatóját pedig külön helyezik el, ép
pen most áll rendezés alatt. Átte
kinthetőbb így az egész kiállítás.

Mindjárt a lépcsőfeljáróban falra
festett képeket látunk, amelyek a 
vadászat fejlődését ábrázolják az ős
kortól kezdve egészen a napjainkig. 
Ezeket a képeket is felújították. A 
képkiállítás után a hazánkban már 
alig vagy egyáltalán nem található 
vadfajjal ismerkedik meg a látogató. 
Ilyen például

a barnamedve, 
a vaddisznó és a sikeífajd.
A siketfajd vadászata tilos, mert 
csak Zala- és Vas megye erdőségei
ben él belőle néhány.

Az apróvadbemutató következik 
ezután. Ebben a teremben elsősor
ban a három legfontosabb apróvad
dal találkozunk. A nyúl, a fogoly és 
a fácántenyésztés jelentőségére fali 
tablók hívják fel a figyelmünket. A 
fogoly és a fácán tenyésztése igen 
fontos a mezőgazdaság szempontjá
ból, mert mindkettő kártevő rova
rokkal és gyomnövények magvaival 
táplálkozik. Ezenkívül nagymennyi
ségű élő-apróvudat exportálunk kül
földre. A magyar apróvadak a be
tegségekkel szemben ellenállóbbak, 
súlyuk és tény észért ékük sokkal 
magasabb, mint a külföldieké. Egy 
élő vadnyúlért annyi nemesvalutát 
kapunk, amennyit 11 kiló vajért, 
vagy 321 darab tojásért, vagy más
fél mázsa búzáért.

ritkán előforduló, éppen ezért védett 
ragadozó madarakkal. Ilyenek pél
dául a sasok. Itt találjuk a fegyver
gyűjteményt is, mely

a vadászfegyverek 
fejlődését

mutatja be a nyílpuskától a mai mo
dern, önműködő fegyverekig.

A következő terem a nagyvadgaz
dálkodást mutatja be, ahol a világ 
legszebb trófeáiban gyönyörködhe
tünk. 29 aranyéremmel díjazott 
szarvas és egy dámszarvas-agancsot 
találunk közte. Itt mutatják be a 
legújabb és a legmodernebb eszkö
zökkel a nagyvad-befogást, valamint 
a vérebtenyésztés jelentőségét. Sok 
sebzett nagyvad elvész. A véreb fel
kutatja, jelzi, hogy kegyelemdöfésre

--------------

Rendelet a vadászati idény 
és a tilalmi idők 

megállapításárólA Magyar Közlöny július 31-i száma közli a földművelésügyi miniszternek az 1958/59. évi vadászati 
idény és a tilalmi idők megállapítá
sáról szóló rendeletét. A rendelet kimondja, hogy egész évben szabad vadászni rókára, borzra, vadmacskára, nyestre, nyuszira, görényre, menyétre, hermelinre, továbbá hörcsögre, ürgére, üregi nyúlra, sündisznóra, kóborkutyára és kóbormacskára, valamint vidrára, pézsmapocokra, vaddisznóra, a madarak közül verébre, dolmányos varjúra, szarkára, szajkóra, galambász héjára, barna réti héjára, kékes réti héjára, gatyásörvre, karvalyra, barna kányára, sarki búvárra, északi búvárra és szürke gémre. Részlete
sen taglalja a rendelet az időszako
san vadászható vadfélékre vonat
kozó rendelkezést. Kimondja a rendelet, hogy a vadfélék — a kártékonyak kivételével — ikölykeit elfogni, elpusztítani, a madarakat fészkelé- sükben zavarni, tojásaikat, vagy fiókáikat elszedni tilos.

vár, de egészen más hangot hallat, 
ha már megdermedt az állat A han
noveri- és a bajor-fajta vérebeket 
lehet erre a feladatra leginkább ki
tenyészteni. A hímvad tenyészérté- 
két ,tudjuk, az agancsról lehet megál
lapítani. Tény észértéke az utódokra 
is öröklődik. Ezért a kiállításon be
mutatják azokat az agancsokat is, 
melyeknek a viselőit különböző be
tegségek, vagy alacsony tény észér
tékük miatt kiselejtezték így a nagy
vadtenyésztés komoly jelentőségét 
megértik a látogatók.

A fentieken kívül még sok érde
kes és tanulságos dologgal ismer- 
kedhetik meg a látogató.

A vendégkönyv lapjai
világosán beszélnek erről. Angolok, 
olaszok, németek, közel-keleti ven
dégek is bejegyezték észrevételüket, 
elismerésüket. Az erdőgazdaságok 
dolgozóin, a vadászokon kívül má
sok is sokat tanulhatnak belőle.

Hunyadi Mátyás

A vadászati bérkilövések szabályozása. A földművelésügyi miniszter és az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője együttes utasításban egészítette ki a vadászati bérkilövések szabályozásáról szóló 70/1957. FM számú együttes utasítást. A kiegészítés a külföldi vadászvendégek részére szükséges vadászati engedély kiállítását szabályozza. (Erdészeti Értesítő, 1958. évi 29. szám.)Jeges récét ejtett el dr. Beretzk Péter ornitológus a Fehértón. A fogoly nagyságú madarat, az örök jég világának ezt a lakóját nálunk még nem látták nyáron. Az elejtett jeges réce a szegedi Móra Ferenc Múzeum Fehértó-kiállításának értékes gyűjteményét gazdagítja.
TENYÉSZ DÁMSZARVASO

KAT küld az ország több erdő
területére a gyulaji vadgazdaság. 
A gyulaji mintegy 700 darabból 
álló dámszarvas állomány húsz év 
óta világviszonylatban is az első 
helyen áll. Most ezeket a dám
szarvasokat más erdőterületen is 
igyekeznek megtelepíteni, s az első 
befogott állatok már megérkeztek 
a kecskemét-környéki, a lovasbe- 
rényi, a gyarmatpusztai és a gö
döllői erdőkbe.

Bemutatják 
az élövad-hefogást is

Az élővad-befogás bemutatója új
donságnak számít. A nyálat ala
csony hálóval, a fogolyt magas háló
val, a fácánt pedig csapókosárral 
fogják. Megismerkedhetünk itt azzal 
is, hogyan kell a hálót felállítani, 
a vadat szállításra előkészíteni, el
szállítani. Az élővad-befogásnak 
nagy jelentősége van, mert minő
ségi apróvadtenyésztésről a vér fel
frissítése nélkül szó sem lehet. A be
fogott állatok egészségi állapotát is 
könnyebb megvizsgálni, mint a sza
badban élőkét. Ebben a teremben 
találkozunk még a hazánkban már

Patai László erdész egy ír
szetter vadászkutyát idomít.

Üj vadfaj Lengyelországban az ázsiai származású nyestkutya. Néhány példánya Szovjetunióban végzett vadhonosítási kísérletek során átkerült Lengyelországba, s kedvező viszonyokra találva, most gyorsan szaporodik. A „Forst und Jagd“ szerint a lengyel vadászok nagy érdeklődéssel és örömmel kísérik vadállományuk „spontán“ gazdagodását.
Vadászok és erdészek figyelem! Vidrát, vadmacskát és mókust veszek. Schneller Jenő, Budapest, XIV., Hungária krt. 207.
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híre k
Kitüntették és megjutalmazták 

a fásításban résztvett KISZ fiatalokatBensőséges ünnepség keretében adta át dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője a tavaszi fásításban végzett kiváló munkáért a KISZ fiataloknak, KISZ és Úttörő szervezeteknek a főigazgatóság jutalmait. Százkilencven KISZ és 
Üttörő szervezet kapott oklevelet, 
hetvenegy ifjúsági vezető részesült 
pénzjutalomban és kétszáztizen- 
kilenc parasztfiatal, ifjúmunkás, 
diák és katona-fiatal kapta meg az 
Eredményes Fásításért jelvényt.

Felmentés, kinevezés. Az OEF vezetője Bakkay Lászlót felmentette az erdőgazdasági főosztály helyettes vezetői és az ideiglenes megbízás alapján végzett főosztályvezetői teendők ellátása alól és egyidejűleg kinevezte az erdőgazdasági főosztály erdőművelési osztályára főelőadóvá. Ugyanakkor Jakóts Lászlót felmentette az erdőrendezési főosztályon betöltött főosztályvezetőhelyettesi és erdőrendezési felügyelői osztályvezetői beosztása alól és áthelyezte az erdőgazdasági főosztályra főosztályvezetőhelyettesi beosztással és egyúttal kinevezte az erdőművelési osztály vezetőjévé. — Szűcs Ferencet az erdőrendezési főosztályon jelenlegi osztályvezetői beosztásának meghagyásával főosztályvezetőhelyettessé nevezte ki.
Megbízások. Az OEF vezetője Ke

resztesi Béla főigazgatóhelyettest jelenlegi munkakörének érintetlenül hagyása mellett, az erdőgazdasági főosztály vezetésének ellátásával ideiglenesen megbízta. — Ugyancsak ideiglenesen megbízta dr. Medveczky Istvánt az elnöki főosztály jogügyi és igazgatási osztályvezetői teendőinek ellátásával és ezzel egyidejűleg az Erdészeti Döntőbizottság tárgyalásvezetői munkakörének ellátása alól felmentette. Ugyanakkor dr. 
Csőre Pál főelőadót bízta meg az Erdészeti Döntőbizottság tárgyalásvezetői teendőinek ellátásával.

Kinevezés. Az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője Boér Ferencet a zamárdi erdőgazdaság igazgatójává nevezte ki.
Országos erdőművelési tapasztalatcserét tartottak Szegeden. Az egybegyűlt erdészeti szakembereknek Bo- da József igazgató és Vida László főmérnök mutatta be a Csongrád Megyei Erdőgazdaság országos hírű eredményeit. A vendégek tanulmányozták a Tisza és a Maros mentén létesített hullámtéri fásításokat, a nemes nyárasokat, megtekintették a Maros menti, öntözőberendezéssel felszerelt csemetekertet és a homokvidékeken folytatott fásításokat. A tapasztalatcserét vita követte.

Az ünnepség megnyitó beszédét 
Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes tartotta meg, majd Gosztonyi János, a KISZ Központi Bizottságának titkára mondotta el beszámolóját a KISZ tavaszi fásítási munkájáról. A kitüntetések és jutalmak kiosztása után levetítették az „Erdők és 
emberek“ című dokumenitfilmet. Színvonalas és értékes műsort adott 
a KISZ Központi rajkó-zenekara. Ezt követően a fásításban kitűnt fiatalok vacsorán és baráti beszélgetésen vettek részt.

Erdészeti szakiskola Asotthalmán. A földművelésügyi miniszter 44/1958. FM. számú utasítása alapján szeptember 1-én a Szegedi Erdészeti Technikum mellett erdészeti szakiskola kezdi meg működését Ásott halmán. Az erdészeti szakiskolát végzett erdészek kétéves tanulmányi idő után, a tanfolyam eredményes elvégzéséről „Szakiskolát végzett er
dész” végbizonyítványt kapnak és 
beosztott erdész munkakörben végezhetik munkájukat.

Kossuth Lajos olajfáját, melyet a múlt század közepén egy nyíregyházi tanító kapott ajándékba a turi- ni remetétől, a Malom utcában őrizték. A korhadt törzsű hatalmas fát nemrég tövestől kidöntötte a szélvihar. Most a gyökérről új hajtások törtek fel. Ezeket a városi kertészet szakemberei szaporítják, majd az utcákra ültetik.
Fagyapotból gyártanak építőeleme

ket a Szovjetunióban. Egy svéd cég 
a Träulit A. B. több gyárat épít a 
Szovjetunióban, amelyek fagyapotból 
állítanak elő építő elemeket. Az épí
tési költségek meghaladják az 5 mil
lió svéd koronát és a gyárak együt
tes kapacitása lényegesen nagyobb 
lesz, mint az összes hasonló svéd 
üzemeké. (Internationaler Holzmarkt, 
1958. 11. szám.)

A fűrészlapok nemzetközi szabvá
nya. Idén márciusban és májusban Párizsban ült össze a fűrészipari gépek szabványosító bizottsága. Ezúttal a fűrészlapok nemzetközi szabványát készítették elő. (Holz-Zentral- blatt, 1958. 70. sz.)

Ókori könyvek a fákról. A Holz- 
Zentralblatt ismerteti Seidensticker 
erdőmester 1886-ban megjelent mű
vét, amely annak idején feldolgozta 
az ókori faismeret adatait. Az akko
ri irodalom már 48 hasznos fa rész
letes leírását és felhasználásának 
módjait adja, sőt a termőhellyel is 
foglalkozik. Az adatok főleg Theo- 
phratus és Plinius természetleíró 
könyveiben találhatók.

Felhívás. Kérjük mindazokat, akik a sárvári volt bajor hercegi uradalom 1882-ben, ill. 1885-ben készült régi, német nyelvű üzemterveinek (Sárvár, Káld, Pornóapáti) létezéséről tudnak, szíveskedjenek erről az Országos Erdészeti Főigazgatóságot, Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes elvtársat értesíteni.JAPÁN VÖRÖSFENYÖT telepítenek Hannover környékén a Vilmos császár-csatorna partjain létesítendő új erdők területének mintegy 10%- kán, mert az évtizedekkel ezelőtti telepítések tapasztalatai alapján mind esztétikai, mind alkalmazkodási szempontból beváltották a hozzá fűzött reményeket.
A hulladékfa feldolgozása lepár

lással. Lengyelországban a fakiter
melés hulladéka évente több száz
ezer köbméter, ennek mintegy 40 
százaléka kárbavész. A lengyel Fa
technológiai Intézet most ausztráliai 
és szovjet példák nyomán a hulla
dék helyszíni lepárlásos feldolgozá
sával kísérletezik. Olyan lepárló ké
szülék prototípusán dolgoznak, ame
lyet a fakitermelés helyén jól lehet 
üzemeltetni.

A vörösfenyők magtermésének fo
kozása érdekében csehszlovák ku
tatók megfigyelései szerint haszno
san lehet bekapcsolni a méheket. 
A virágzó vörösfenyő közeléből 
ajánlatos a méheket magukhoz csá
bító más virágzó növények eltávolí
tása és akkor az erős méhcsalád a 
koronák terjedelme és a virágok 
mennyisége szerint 5—7 virágzó vö
rösfenyőnek a megtermékenyítésé
ben tud segítségül lenni.

Faipari kis gépek és méhek eladók. Rigó József, Rákoscsaba, Lemberg utca 90.
ERDŐGAZDASÁG

És FAIPAR1958. évi 8. szám. Ára 2 forint.
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Augusztusi képes híradónk
öl sapiMÚ eÁclák&eM Pu sziavacsí képek

Dől a hatalmas szál fenyő a 
soproni tanulmányi erdőgazda
ság hegyvidéki erdészetében. 
Jól érti a munkáját Pozsgai 
Zoltán motorfűrészes brigádja

Gyimesi Jenőné, az erdész fe
lesége a befogott őzsutát itatja

Az erdőgazdaság pavilonja, előtte az anyagtér a debreceni 
mezőgazdasági kiállításon

üidám nyár

a soproni erdőmérnöki főiskola uszodájában . . .

A Muki nevű uhubagoly a 
szárnyasragadozók ádáz ellen

sége

Mesterséges fácánneveló

Nagy gyakorlata van már a 
Druzsbával való darabolásban 
Schramek Ernő szakmunkás

nak

A hossztoláshoz nagy hozzá
értés szükséges. Gulácsi István 
kerületvezető erdész már ta
pasztalt ebben a mesterségben. 
Ez a véleménye Madas Gab
riella szakelőadónak és Bán

falvi Mátyás erdésznek is • .. és Kőkapun, az erdészeti üdülő hűvös társalgójában

A tatai fácántelepen az idén ti
zenkétezer fácántojást raktak 
kótlók alá és több mint nyolc
ezer fácáncsibe kelt ki. Ké
pünkön: volierekben nevelőd
nek a fácánkakasok és tyúkok

Rókakölykök a fácántelepen: 
azért tartják őket, hogy a fia
tal vadászkutyákat a ragado
zók elleni harcra idomítsák
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előli
Több mint három hét választ 

el bennünket az Országos Me
zőgazdasági Kiállítás megnyi
tásától, de a hatalmas kiállítási 
területen máris nagy a forga
lom: új pavilonok épülnek, 
szépítik és áthelyezik a régie
ket, csinosítják a parkokat és 
a vendéglátóipar is készül a 
látogatók várható nagy töme
gének fogadására.

A kiállítás erdészeti részle
gében már kora tavasszal el
kezdődött a munka: magot ve
tettek, csemetéket, suhángokat 
ültettek ki, sőt még az utóbbi 
hetekben is gazdagították a 
kiállítás nyársuháng állomá
nyát. A népszerű Bölcs bácsi 
irányításával állandó munkás
gárda gondozza az erdészeti ki
állítás kényes növényeit.

A gépi bemutatóknak is ké- Már hordják a dekoráláshoz szükséges anyagot az erdészet kiállítási 
pavilonjába is

A szabadtéri bemutatón jelentős teret kapnak a nyársuhángok és a nyár
hibridek bemutatói. Az erdészeti kiállítás fáit az idén is Bölcs bácsi, a 

kiállítás ismert öreg erdésze gondozza

szítik már a helyet. A kiállítás 
látogatói legtöbbnyire a gépek 
és újítások változatosságán mé
rik le az erdészet fejlődését.

A kétszárnyú pavilonban 
szemléltető kiállítási tárgyak 
ismertetik meg a látogatókat 
az erdészet és a faipar sokol
dalú munkájával. Itt állítják 
ki a ritka vadászati trófeákat 
is és vadállományunk fejlődé
sének szemléltető térképeit, 
grafikonjait.

Minden valószínűség szerint 
a legnagyobb közönségsikert 
szokás szerint a kis állatkert 
fogja aratni, mely minden ki
állítás alkalmával hangulato
san egészíti ki az erdészeti be
mutatót.

Egyébként az Országos Me
zőgazdasági Kiállítás és Vásár 
méreteiben és külsőségeiben 
minden eddigit felül fog múlni. 
A nagy kiállítási városban az 
erdészet, a faipar és a vadá
szat méltó helyet foglal el.

Kitisztítják a vizes medencét is: 
helyet csinálnak a* vízi ragadozók-

Gondosan előkészítik a gépi bemutató kavics talaját. A gépi bemutató 
közelében egzótákat nevelnek, az érzékeny növényeket naponta többször is

locsolják nak
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ERDŐGAZDASÁG
És FAIPAR
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MEGJELENT 
a Maggazdálkodási 

UtasításAz Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetőjének 41/1958. számú utasítása intézkedett a kiadott Maggazdálkodási Utasítás életbeléptetéséről. Az új utasítás szakmai szerzője Mátyás Vilmos ÉRTI kutató. Az utasítás rendelkezései az állami erdőgazdaságokra és a főigazgatóság irányítása alá tartozó, erdei magtermeléssel foglalkozó szervekre kötelező. Kilenc fejezetre oszlik: 1. Magszükséglet és magtermelés alapjai. 2. Magszármazás és mag-terméshozam. 3. A magtermés becslése. 4. Magbegyűtjés. 5. Termések feldolgozása, magvak előkészítése és tárolása. 6. Az átfekvő magvak kezelése.7. A mag szállítása. 8. A magvak vetésre való előkészítése. 9. Magvizsgálat.
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦<»♦♦**  
Csehszlovák 

mezőgazdasági könyv
kiállítás Budapesten

Szeptember 20-án — még az Or
szágos Mezőgazdasági Kiállítás idő
tartama alatt — nyílik meg a cseh
szlovák mezőgazdasági könyvek kiál
lítása a Vajdahunyad várban levő 
Mezőgazdasági Múzeumban. A Me
zőgazdasági Könyv- és Folyóirat
kiadó Vállalat és a Csehszlovák Kul
túra vezetősége rendezi a kiállítást, 
bemutatásra kerülnek a pozsonyi és 
prágai mezőgazdasági kiadók mező
gazdasági szakkönyvei. A kiállítás 
október 6-ig marad nyitva. A ma
gyar szakkönyvek csehszlovákiai be
mutatására a jövő esztendőben kerül 
sor.

CÍMKÉPÜNK

A korszerű gyűjtőutak meggyorsítják és 
olcsóbbá teszik a szállítást. Képünk a 
pilisi erdőgazdaság egyik legfontosabb 

gyűjtőútját mutatja be.
(Michalovszky István felvétele)

Mérnöki továbbképző tanfolyam 
a PilisbenAz esztergomi erdőgazdaság területén, a Hoffmann-kunyhói munkásszálláson augusztus 21—29 között nagyjelentőségű mérnök továbbképző tanfolyamot rendeztek. A tanfolyamon 20 erdőmérnök vett részt.Megfelelő környezetben példamu

tatóan egyesítették az elméleti és a 
gyakorlati továbbképzést. A baráti közvetlenséggel tartott előadások és megbeszélések tanulságait mindenkor a környező területen vitathatták meg a tanfolyam résztvevői. Madas László ismertette a rövidpályás 
kötéldaru szerkezetét, majd ugyancsak irányította a kötélpálya kezelői gyakorlatot, amely két napon át tartott. A második napon Jáhn Ferenc ismertette a könnyű kivitelű kötélpályák gyakorlati számításait. Az 
építő gépek ismeretéről Beély Miklós tartott előadást. A közelben fekvő kőbányaüzem munkáját és a könnyű 
kőpályás feltáróút építését, valamint 
a gyüjtőút-építés kivitelezését Hor
váth Sándor adta elő. Ugyancsak ő foglalkozott az útépítés, útkarbantartás, víztelenítés problémáival, valamint a vasbetonhídak építésének és az útburkolat felújításának kérdéseivel. Pankotai Gábor az erdőgazdasági gyűjtőutak tervezésének elvi kérdéseiről, Comides György a feltáró. úthálózat gazdasági tervezéséről tartott előadásit és a kapcsolatos problémákat a gyakorlatban, a helyszínen a pilisi erdőgazdaság területén készült új utak bejárásával vitatták meg. Huszár Endre a kötélpályás közelítés és gépesített útépítés gazdasági és munkaszervezési 
vonatkozásait világította meg. Szabó Károly az építőipari költségvetésről és organizációról tartott előadást. Az utolsó napon a visegrádi fagyárt- 
mányüzem munkáját tekintették meg a tanfolyam résztvevői és iitt a munkák menetét Ghimessy László ismertette.Különösen meggyőző volt a hallgatók számára a közelben — a Miklósdeák völgyben — hat hét alatt 
épült három és fél kilométeres erdei 
feltáró út, amelyet teljesen gépesítve mindössze húsz főnyi munkáslétszámmal készítettek el. Ez bőven meggyőzhette a hallgatókat arról, hogy mit jelent a korszerű, gyors 
tervezés és egyszerű kivitelezés. Két dózer, egy DT vontatású gréder dolgozott az építésén, egy IV-es kőtörő berendezés működött, négy billenő platós kocsi járt az útvonalon, egy Csepel-vontató látta el a szolgálatot és a murvával behintett útnak befejező munkáját egy henger végezte.A tanfolyam hallgatóival beszélgettünk és a sárospataki erdőgazdaságtól kiküldött Nagy Béla elmondotta, hogy különösen a Küpfler- 
kötélpálya és a gyűjtőutak tervezése 
tett rá nagy hatást. Jó lenne, ha megfelelő berendezéssel, jól kezelhető kötélpályával, gréderrel és a 

sokoldalúan hasznosítható Unimog- gal minden erdőgazdaság fel volna szerelve; persze a jó műszaki munkához — mondotta — állandó szak
munkásgárda szükséges. Szegő Lajos, a miskolci erdőgazdaság parasznyai erdészetének szakelőadója hangsúlyozta, hogy itt megtanulta milyen messzemenő jelentősége van a jó gépesítésnek. Fontosnak tartja, hogy az esztergomi erdőgazdaságban minden erdészeten is 
van műszaki előadó, ez lehetővé teszi a műszaki fejlesztés gyors ütemét.A mintaszerűen megszervezett tanfolyamon a komoly szellemi munkát végző hallgatók legjobb ellátását biztosították. A mindenképpen sikeres kezdeményezés példájára 
más erdőgazdasági szakokban is 
érdemes a hasonló, helyszínen el
helyezett mérnök-továbbképző tan
folyamok gondolatával foglalkozni.

VÁLASZ
a „Sopronhorpács határában" 

című cikkreLapunk júniusi számában rövid cikket közöltünk a Sopronhorpács határában fellépett Evetria-kár osí- tásról. A sopronikörnyéki erdészet kérésére most az ott elmondottakat a következőkkel egészítjük ki: 1. Az Evetria károsítása tulajdonképpen nem Sopronhorpács, hanem Sopron- kövesd határában található. A beküldött szakértői megállapítás szerint, amelyet Búza István erdészetvezetőn kívül dr. Györfi János, az ÉRTI tudományos kutatója és Ben- 
cze Lajos, a soproni erdővédelmi állomás vezetője is aláírt, a veszélyeztetett terület nem többszáz hektáros, hanem mindössze 7,2 hektáron lépett fel számottevő károsítás,, de ez is messze áll attól, hogy az állomány „végső pusztulásra volna ítélve“. A beküldött hozzászólás szerint az erdeifenyőt itt sem elegyetlenül telepítették, hanem bőven található benne rezgőnyár és nyír, a pótlást pedig fürtös juharral végezték. Az erdeifenyő telepítése ezen a táj típuson egyébként jogosult, annyival is inkább, mert természetes újulata mindenütt megtalálható. A Sopron- kövesd és Sopronhorpács határában levő erdőket dr. Babos Imre Magyarország táji erdőművelésének alapjai című könyvében a 46. számú táj típusba sorolja és megállapítja, hogy ilyen termőhelyen alacsonyabb fekvésekben erdeifenyő telepítése szükséges 70 százalékos arányban. Az 1957. tavaszán első ízben mutatkozó Evetria-károsítás elleni védekezés azonnal megindult. Az Evet
ria Buoliana által megtámadott gallyakat levágták, összegyűjtötték és elégették.
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Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az OEF vezetője:

A faipar egységes szervezeteA hároméves terv végrehajtásának derekán vagyunk. Egyidejűleg készülnek népgazdaságunk távlati terveinek alapelvei és most már több mint egy évtizedes szocialista gazdálkodás tanulságainak összegezése alapján tűzzük ki magunk elé a gazdaságfejlesztés céljait és a megvalósítás módszereinek helyes alkalmazására vonatkozó elveket. A hároméves, és azon belül évekre tagolt tervezésben, s még inkább a távlati tervezésben komoly problémát jelent faanyaggazdálkodásunk jövőjének kialakítása.Ha felmérjük a szervesen összefüggő erdőgazdálkodás és faipar erőforrásait: a faanyagtermelési kapacitásunkat, az ipari feldolgozás szükségleteit és adott lehetőségeit, faanyagellátásunk döntő jellegzetességét, hogy a népgazdaságunk számára szükséges faanyag mintegy 50 százalékát csak import útján tudjuk fedezni —, akkor tisztán láthatjuk a faipar helyes szervezésének rendkívüli népgazdasági fontosságát. Tegyük még hozzá, hogy a fabehozatal hazánk egész importjának 10—11 százalékát jelenti és nagyságrendben a behozatali listán a második helyet foglalja el. Ezekből az adatokból — egybevetve faiparunk műszaki elavultságának közismert fényeivel — világosan tárul elénk a feladat: 
népgazdaságunk fejlesztésének 
egyik igen jelentős tényezője 
fagazdálkodásunk újjászerve
zése, faiparunk korszerűsítése és nyilvánvaló, hogy ezt másképpen, mint egységes szervezetben, megoldani nem lehet.Ez a felismerés a szakmai körökben ma már jóformán általános. Legutóbb lapunk hasábjain is megírtuk, hogy a jelenleg működő mintegy ötven fa
ipari üzem kilenc minisztérium 
és ezen belül tizennégy főható
ság irányítása alá tartozik, sőt jelentős, országos feladatokat végző faipari üzemek dolgoznak 
a tanácsok irányítása alatt is. 

Nyilvánvaló, hogy egységes fagazdálkodási terv megvalósításáról , céltudatos fej leszt ésről, racionális anyaggazdálkodásról, a súlyos devizaterhet jelentő faanyag mindig korszerű feldolgozásáról ilyen széttagoltság mellett szó sem lehet. Erre mutat rá a Faipari Tudományos Egyesület hivatalos lapjának, a 
Faiparnak közelmúltban megjelent ez évi 6. száma vezető cikkében, amikor többek közt megállapítja, hogy „az anyagtakarékosság szempontjai pa- rancsolóan írják elő a faipar fejlesztésének fő irányvonalát: az úgynevezett »komplex fafel
dolgozás« megteremtését.“ Majd a továbbiakban ez a mindenképpen figyelemreméltó cikk hangsúlyozza, hogy a komplex fafeldolgozásnak csak olyan új útja képzelhető el, amely új technológiával az alacsonyabb- rendű erdei választékokból és a fahulladékokból állít elő ipari faalapanyagot, úgynevezett műfalapot. A farostlemez és a forgácslap gyártásának nagyvonalú kiépítése jelentheti tehát csak a fejlődés irányát. Hangsúlyozza a Faipar cikke is, hogy 
„az újszerű technológia gazda
ságos megvalósítása csak úgy 
lehetséges, ha az népgazdasági 
szinten összehangolva, az egész 
faipart felölelő egységben való
sul meg“Ellenkeznék szocialista tervgazdálkodásunk fej lesztésének alapelveivel s ezen a területen gátolná is az eredményes továbbfejlődést, ha továbbra is ragaszkodnánk a mai helyzethez, amikor kilenc minisztérium, illetve tizennégy főhatóság munkájának nehézkes koor
dinálásával kell megoldani nem csak hosszabb s rövidebb időre szóló terveket, hanem a 
legegyszerűbb napi kérdéseket 
is, az egyes üzemek együttműködésének állandóan jelentkező gyakorlati feladatait.Anélkül, hogy itt részletezni kívánnánk a jelenlegi széttagoltsággal összefüggő súlyos nehézségeket és a faipar egy

séges szervezetének kialakításával járó előnyöket, csak néhány gondolatot vetünk fel. A faanyagtakarékosság következetes érvényesítése az egész fa- termelésben és faanyag feldolgozásban, a reális tervezési módszerek kialakítása, az egységes műszaki irányítás kiépítése, a faipar műszaki fejlesztésének logikus tervek alapján történő lépcsőzetes megvalósítása, a faipari kutatás egységesítése és az eddiginél eredményesebbé tétele — mindez függvénye a faipar egységes szervezete kialakításának. Ezt állapítja meg a Faipar idézett cikke is, amikor végső tanulságképpen leszögezi, hogy a fejlesztés előfeltétele csupán, „de 
elengedhetetlen előfeltétele a 
faipar szervezeti egysége; ebbe 
az egységbe bele kell hogy tar
tozzék az erdészet és valameny- 
nyi faipari ág, valamennyi ön
álló faipari üzem“.Mindezekkel kapcsolatban meg kell mondanunk, hogy egyetértünk azokkal a tervekkel és elgondolásokkal, amelyek a faipar racionális egységesítését tűzik a napirendre. De őszintén hozzá kell tenni azt is, hogy a fejlődés eddigi irányait helyesen értékelve, a fának mint alapanyagnak a megtermelésétől, az elsődleges feldolgozáson keresztül a legfontosabb készárutermelési ágazatokig csak egyféle egységes szervezetét tartjuk helyesnek, éspedig azt a megoldást, hogy a faipar —, amelynek máris jelentős szektorai állanak az erdészet irányítása alatt — teljes 
egészében az erdészettel közös 
szervezetben folytassa munkáját. Egyetértünk minden racionális egységesítési elgondolással, de hangsúlyoznunk kell, hogy népgazdaságunk érdekeinek és a fejlődés irányvonalainak gondos mérlegelése csak egi/ egészséges megoldást tesz lehetővé: a faipar egységének 
megteremtését az erdészettel a 
legszorosabb szervezeti közös
ségben.
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PÉCSI JEGYZETEK
az Országos Erdészeti Egyesület 
vándorgyűléséről

Madas András; az egyesület elnöke megnyitja a vándorgyűlést

I Mi i

ÉÉúlBb 5*  t
Mr iím -•

K

Augusztus 10—13-án a pécsi erdőgazdaság területén tartotta 1958-as vándorgyűlését az Országos Erdészeti Egyesület. A pécsiek gazdag programmal, kitűnő rendezéssel látták vendégül az ország erdész-társadalmának kiküldötteit. Minden dicséretet megérdemel az a gondosság és pontosság, amivel a négynapos vándorgyűlést, a helyszíni bejárásokat, a tanulságos szakmai vitákat megszervezték. Kasza Ferenc, a pécsi erdőgazdaság igazgatója, Gyapay Jenő főmérnök és Molnár István, az egyesület helyi csoportjának titkára a rendező bizottság lelkes tagjainak együttes munkájával példamutatóan oldotta meg feladatát.
*

A vándorgyűlést Madas András, 
az egyesület elnöke nyitotta meg rö
vid beszámolóval, amelyben vá
zolta az egyesület egy esztendős 
munkájának legfontosabb állomásait. 
Az előadás képet adott arról, hogy 
milyen széleskörűen segíti az egyesü
let önkéntes társadalmi munkával a 
gazdasági vezetést.

*Másodízben került sor a „Bedő Al- 
b ért-díjak” kiosztására. Idén Schnei
der Jenő, a keszthelyi erdőgazdaság igazgatója, Kozma László, a gödöllői erdőgazdaság főmérnöke és Gráczol Imre csemetekertvezető erdész (Leés, Győr-Sopron megye) kapta az 5000— 5000 forintos jutalmat és az oklevelet. Schneider Jenő a Vértes hegységben végzett kopárfásításainak elismeréséül, Kozma László a fagyárt- mánytermelés kezdeményezése terén szerzett érdemeiért, Gráczol Imre a gazdaságos és minőségileg is kiváló csemete-termelési sikereiért kapta az ez évi „Bedő-díjat”.

*A baranyai erdőgazdálkodás adottságaihoz alkalmazkodó feladatokról 

Kasza Ferenc, a pécsi erdőgazdaság igazgatója tartott előadást. Keresztmetszetet rajzolt a baranyai termőhelyi viszonyokról, a pécsi erdőgazdaság eddigi eredményeiről és további célkitűzéseiről. Az előadást követő vitában Holdampf Gyula rámutatott arra, hogy a bükknek nagyobb teret kell biztosítani a mecseki erdők fejlesztésében. Borsay Ferenc a Mecsek erdőnevelési problémáival foglalkozott, míg Pankotai Gábor a műszaki fejlesztés, az erdőfeltárás és gépesítés feladatainak rendkívüli jelentőségére mutatott rá.
*

Az első nap programját hangulatos 
ismerkedési est zárta le. Az erdész
társadalom ez évi találkozójának 
hangulatát az adta meg, hogy nagy 
számban vettek részt a vándorgyűlé
sen az erdészfeleségek is.

★

A Tripammer-fánál

A helyszíni bejárások során a vándorgyűlés résztvevői közelebbről is megismerhették a baranyai erdőgazdálkodás érdekes problémáit: a fenyőtelepítéseket, a gondosan kivitelezett természetes felújításokat, a vöröstölgy állományokat és a vándorgyűlés utolsó napján — bár akkor a vadgazdasági bemutatón volt a hangsúly — az értékes szlavontölgy állományokat.
*

Alkalmuk volt a vándorgyűlés 
résztvevőinek arra is, hogy a terve
zett programon túl, megtekintsék a 
Mohácsi F a r o s 11 e m e z g y á r 
építkezéseinek jelenlegi állását. Lát
hatták, hogy milyen nagyszabású lé
tesítményről van szó. F áy Mihály, 
a Farostlemezgyár igazgatója tájé
koztatta a vendégeket a termelés 
műszaki menetéről és az egyes mun
kafázisok egymásbakapcsolódásáról. 
Tájékoztatója nyomán élénk megbe
szélés alakult ki, hiszen a résztve
vőket nagyon is érdekelte a faanyag 
felhasználásának ez az új iránya.

*A külső bejárások első napját az Árpádtető közelében az úgynevezett Tripammer-fánál megtartott hangulatos társas összejövetel zárta le. Ennek egyik eseménye volt a Madas András egyesületi elnök avatott vezetésével lezajlott szakest, amelyen behatóan és elmélyülten foglalkoztak a pillanatnyilag legaktuálisabb kérdésekkel. Különösen nagy hatást tett a szakest résztvevőire, valamint az összegyűlt lelkes hallgatóságra a minden idők egyik legkitűnőbb „Leibfuchsának” szereplése.
*

A vándorgyűlés utolsó napján a 
sellyei üzemi vadászterület egy ré
szét tekintették meg a résztvevők. 
Itt Szántó Sándor fővadász ismer
tette a sellyei rezervátum szentegáti 
területének vadgazdasági problémáit 
és azt az eredményes munkát, amit 
a vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás 
koordinálása terén végeznek. A rész
vevők, amint azt a bejárás végén dr. 
Balassa Gyula miniszterhelyettes is 
hangsúlyozta, megállapíthatták, hogy 
megfelelő vadgazdasági berendezé
sekkel biztosítani lehet a jó vadállo
mányt és a vadgazdálkodás fejlődé
sét össze lehet egyeztetni a korszerű 
erdőnevelés módszereivel.

Tíztagú erdészeti küldöttség járt 
Romániában. Az Országos Erdészeti Egyesület Szűcs Ferenc OEF főosztályvezető-helyettes vezetésével tíztagú küldöttséget küldött a Román Népköztársaságba. A tanulmányút során az erdőgazdálkodás általános problémáin kívül a kopárok fásítását, az erdősávok telepítését és a román erdészeti tudományos intézetek munkáját kívánták részletesebben megismerni.
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Az új gazdasági év küszöbén
Erdőgazdaságainkban teljes erővel folynak az előkészületek az 1958— 

59-es év munkálatainak jó beindítására. A vágástervek készen vannak, 
csupán egyes függő kérdések tisztázása van folyamatban. A választék
becslések felülvizsgálata megtörtént és a megbeszélések eredménye, hogy 
az Országos Erdészeti Főigazgatóság illetékes főosztályai érvényesítették 
azt a szempontot, hogy a választékbecslések közelebb kerüljenek a reális 
tervhez és a teljesítőképességhez.

Igen nagy súlyt kell helyeznünk az erdőművelési alaptervek gondos 
kidolgozására. Az erdősítési alapokmányokat a legkomolyabban kell kiál
lítani, mert az ellenőrzések során ezek lesznek a kiinduló pontjai az ered
ményességi vizsgálatnak. Egyébként is az erdősítési alapokmányok kiállítá
sának elhanyagolását mindenkor súlyos mulasztásnak kell tekinteni. Foko
zottabb gondot kell fordítani mindenhol — ahol azt a tervek előírják —, 
a nyárral történő erdősítésekre és fásításokra. Ebben a vonatkozásban 
szem előtt kell tartani, hogy a hároméves tervben jelentős nyárfásítások 
vannak előírva és ezeket a kötött számokat feltétlenül teljesítenünk kell.

Szeptember folyamán kerül sor a gépszemlékre is. Gondoskodni kell 
arról minden erdőgazdaságban, hogy a gépszemlék ne csak formális jelle
gűek legyenek, ne csak kirakatba tegyék a jól, rosszul karbantartott gé
peket, hanem valóban bizonyítsák az erdőgazdasági gépek teljes üzem
képességét és a termelési feladatokra való komoly felkészülést.

Mindezeket a kérdéseket az erdőgazdaságok illetékes szakemberei és 
vezetői sorozatos központi értekezleteken vitatják meg. Az erdőművelési 
előadók háromnapos értekezlete az őszi erdősítések és fásítások alapvető 
problémáinak tisztázására hivatott. Ugyancsak szeptemberben kerül sor a 
mezőgazdasági előadók, agronómusok országos megbeszélésére, ahol az er
dőgazdaságoknak ezt a pénzügyi szempontból oly nagy jelentőségű munka
területét tekintik át és a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos tanul
ságokat összegezik a további jó munka érdekében. Végül szeptember 23-án 
kerül sor az erdőgazdasági igazgatók országos megbeszélésére, s azon alka
lom lesz arra, hogy az új gazdasági év összes fontosabb problémáját be
hatóan megvitassák. A szeptemberi értekezletek egyúttal alkalmat adnak 
arra, hogy a részvevők megtekintsék az Országos Mezőgazdasági Vásárt.

-------------- --------------------------

Lengyel szakemberek látogatása 
faipari üzemeinkbenA múlt hó közepén az OEF vendégeiként M. Podlowski- 

nak, a lengyel lemez-, farost-, forgácslemez és fakémiai ipar iparigazgatójának vezetésével háromtagú delegáció érkezett hazánkba. A küldöttség célja az volt, hogy mintegy két héten keresztül tanulmányozza a magyar lemezipart, sőt bizonyos vonatkozásokban az OEF-hez tartozó valamennyi főbb ágazatot.A két hét alatt a delegációnak sok benyomásban volt része, összehasonlításokat tettek a magyar és lengyel ipar között stb. Ezek a benyomások, szak
mai vélemények sokszor üzemlátogatás közben, utazás alatt vagy éppen fehér asztalnál kerültek szóba. Megkíséreltük tehát összegyűjteni azokat a főleg általános jellegű véleményeket, amelyek az egész ipart érdeklik.Először említsük meg itt azt a megjegyzést, amely az 

egész iparra vonatkozik. A delegációnak talán semmi sem okozott olyan meglepetést, mint 
vállalataink rönk- és anyagte
rein uralkodó példás rend. „Ilyen a lengyel üzemeknél közel sincs“ — mondották. Viszont azt is megállapították, hogy olyan korszerűtlen rönk
téri anyagmozgatás sincs ná
luk, mint a mi üzemeinknél.A delegáció legmélyrehatóbban a lemezgyártást tanulmányozta. Köztudomású, hogy a magyar és lengyel lemezipar között az az alapvető különbség, hogy míg mi főleg bükköt ^dolgozunk fel, ők csaknem kizárólag fenyőből készítik a lemezeket. A küldöttek a magyar 
lemezt igen jónak és szépnek 
tartották, sőt annál inkább ez volt a véleményük, mivel — szemben a lengyel iparral — nem műgyantával ragasztunk. Éppen a lemezek minősége és a két ipar közötti összehasonlítás alapján úgy vélték, hogy túlsá

gosan szigorúak a magyar szab
vány előírásai (ők például fedőlapokba is sokkal gyengébb anyagokat dolgoznak be).A lemezgyáriak után dicséretet kaptak a gyufagyáriak is. Amikor kipróbálták a belföldi gyufát azt kérdezték: „ha ez 
ilyen, akkor milyen lehet az ex
port gyufa?“ Különösen a gyufafej tetszett a küldöttségnek. Tanulmányozni is szeretnék a gyártás technológiáját. A lengyel gyárak ugyanis nagyobb anyagnormával sokkal kevésbé jó fejet készítenek. Volt azonban itt is olyan, ami nem nyerte meg a küldöttség tetszését: 
a belföldi gyufa impregnálásá- 
nak mellőzését helytelennek tartják.Igen érdekelte lengyel barátainkat a gyantagyártás is. Kitűnő minőségűnek találták a hazai gyantát. Éppen ezért mélyebben szeretnék tanulmányozni a zalaegerszegi gyár 
technológiáját is, és — mint mondották — megkeresik annak lehetőségét, hogy lengyel szakemberek jöjjenek Magyarországra. Ezek részleteiben tanulmányozzák azokat a kérdéseket (gyanta-, gyufafej készítés stb.), amelyek hasznos tapasztalatokat jelentenek a lengyel ipar számára.Egyúttal viszont nekünk is mindenben segítenek lengyel barátaink, amiben előbbre vannak nálunk. Ez mindenek előtt 
a farostlemezgyártás. Felaján
lották tehát, hogy huzamosabb 
időn keresztül kiképeznek ipa
runk számára néhány szakem
bert. Egyúttal azt is vállalták, hogy ha megindul a mohácsi 
üzem, olyan mérnököt külde
nek a segítségünkre, aki ismeri 
már a beindításkor felmerülő 
nehézségek megszüntetésének 
módját. *Rövid cikkünk keretében nagyon sok kérdésre, véleményre nem tudtunk kitérni. Mégis úgy véljük az elmondottakból is látható, hogy a baráti országok ilyen közvetlen szakembercseréi, kapcsolatai milyen sok segítséget adhatnak mindkét félnek az előrehaladáshoz.

5

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



3 EL ÜZEM,Ismét élüzemeket avattunk. Az OEF alá tartozó vállalatok jó eredményeket értek el az elmúlt félévben. Még a lemaradók nagy része is általában csak egy-két részfeladat nem kielégítő teljesítése miatt esett el az élüzemszinttől. A főigazgatóság alaposan megvizsgálta és mérlegelte a vállalatok munkáját, s ennek alapján három vállalatnak ítélte oda az élüzem címet, míg további két vállalatot dicséretben részesített.
A Budapesti Fűrészek (igazgató: D o r n e r Imre, főmérnök: Molnár Dezső, főkönyvelő: Gartner Sándor) lett az egyik élüzem. A vállalat féléves tervét 104,1 százalékra teb jesítette úgy, hogy a legfontosabb fűrészipari termékekből (donga, talpfa, fenyőfűrészáru, parketta léc) jelentős túlteljesítést ért el. Valamennyi vállalat közül legjobban teljesítette a különleges méretű és minőségű készáru termelési és értékesítési tervét. Ezen túlmenően egy részét már teljesítették annak a terven felüli vállalásnak, amelyet az importfenyő feldolgozására tettek. Ugyanígy a szélezett export-tölgy termeléséből terven felül elvállalták az iparra eső tétel egyharmadát, és a vállalást jó részt teljesítették.Eredményes munkát végzett a vállalat a takarékosság terén is. Megtakarítottak 1435 köbméter rönköt és a veszteség csökkentése érdekében a gyorsan romló fafajokat határidőre feldolgozták. Ugyanakkor a dolgozók kezdeményezése nyomán jelentős ja-f vulást értek el a termékek minőségében is. Mindezek eredményeképpen a tervezett 9,5 százalékos alaprentabilitás helyett 11,9 százalékot értek el.
A Délmagyarországi Fűrészek (igazgató: Szabó János, főmérnök: Ács József, főkönyvelő: P e r b í r ó Ádám) a másik faipari élüzem. Ez a vállalat mutatóinak teljesítését és munkájának egyéb vonatkozásait figyelembe véve szintén kiemelkedik a többi vállalat közül. Tervteljesítése igen magas (111,4 százalék). Ugyancsak jelentős túlteljesítést ért el a kiemelt cikkek termelésében. Az anyagtakarékosság eredményeként megtakarítottak 682 köbméter gömbfát.Igen figyelemre méltó eredmény,, hogy míg a múlt évben a technológiai fegyelem, valamint a rönktér és a fűrészcsarnok munkája jelentősen visszaesett, addig ez évben a vállalat régi hírnevéhez méltóan dolgozott. Különösen kiváló eredményeket értek el a technológiai fegyelem megszilárdítása és a minőség javítása terén. A termelt készáru állandóan kiváló minőségű volt és a legkényesebb igényeket is kielégítette. Ehhez hozzájárult az az iparban példa nélkül álló tökéletes készáru tárolás, máglyázás, amelyet a barcsiak megvalósítottak. Mindezek eredményeképpen a vállalat az előírt 8,3 száza-

2 DICSÉRETlékos alaprentabilitást 9,9 százalékra teljesítette.
Az ÉRDÉRT Vállalat (igazgató: Fehér Sándor, főmérnök: Speer Norbert, főkönyvelő: Elekes István) az OEF harmadik élüzeme, miután valamennyi élüzem-feltételét teljesítette vagy túlteljesítette (például a fenyőfűrészáru forgalmát 104,1 százalékra). Jó eredményt ért el a vállalat a súlyponti szükségletek specifikáció szerinti kielégítése terén. Ezzel közvetve is hozzájárult az anyagtakarékossághoz. A közvetlen takarékosság terén is dicséretesek az eredmények. így például a beérkezett anyagok gondos manipulálása következtében nőtt az iparifakihoza- tal a tűzifa rovására. A vállalat megtakarításokat ért el azzal is, hogy meggyorsította a külföldről érkező

--------------

A faipar elsőA napokban vizsgálta meg az OEF kollégiuma a fiaipari vállalatok első féléves munkáját. Felkerestük tehát 
Kántor Jánost, az OEF tervfőosztályának helyettes vezetőjét, hogy röviden tájékoztathassuk olvasóinkat a faipar első félévi munkájáról.— Az elért eredményekkel — mondotta Kántor János — általában elégedettek lehetünk, mert az ipar munkája sokat javult. A termelési terveit minden vállalat túlteljesítette; 
különösen kiugró eredmény ért el 
Háros (114,8 százalék) és Barcs (111,5 százalék). Az ipar együttes 
teljesítése 106,8 százalék. Még eredményesebb a tervteljesítés azzal, hogy az ipar a cikkenkénti termelési 
tervet is teljesítette. Ezen belül a fülledékeny anyagok felvágását jobban oldották meg, mint eddig bármikor, mert a félév végére lénye
gében az egész fülledékeny rönköt 
feldolgozták. Persze nem volnánk hivek az igazsághoz, ha nem mondanánk meg, hogy ebben igen vagy 
szerepük volt az erdőgazdaságoknak 
is, amelyek az elmúlt évekhez képest sokkal egyenletesebben szállították. Ennek következtében az ipar gömb- faellátása egyenletes volt— A jó munkát jelzi a lombos anyagkihozatal további javulása is. Ennek révén az ipar az anyagnormákhoz viszonyítva több mint 7000 köbmétert takarított meg. Ennek ellenére a lombos-rönk feldolgozása 
terén nincs minden rendben. A félév egyik legkomolyabb fogyatékossága, hogy az ipar 3,5 ezer köbméter cser
rönk feldolgozásával lemaradt. Különösen nagy az Északmagyarországi Fűrészek, Háros és a Szegedi Falemezművek adóssága. Éppen ezért a következő időszak egyik súlyponti 
feladata a cser feldolgozás megoldása úgy, hogy növekedjék a magasabb értékű (ipari donga, parketta) választék aránya.

áhyagok átvételét és növelte meglevő gépparkjának kihasználását. Mindezek az eredménytervben tükröződnek, amelyet a vállalat 166 százalékra teljesít.
A Furnír- és Leiáezművek (igazgató: D orosz Lajos, főmérnök: Hajdú József, főkönyvelő: Szarvas János) dicséretben részesült, miután munkáját általánosságban igen jól végezte, de egyes részfeladatok teljesítésében lemaradt. Ennek következtében a faipari vállalatok versenyében meg kellett elégednie a harmadik hellyel.
A Hárosi Falemezművek (igazgató: Avar Károly, főmérnök: N i e v e r t György, főkönyvelő: dr. Maza- n e c z József) ugyancsak dicséretben részesült, miután munkájában alig maradt el az élüzemek által elért eredményektől. Különösen sokat javult a vállalat rönk- és készárutéri munkája, viszont jelentősen lemaradtak a cserrönk feldolgozásában.
--------------

félévi mérlege
— A termelési terv túlteljesíté
séhez mennyiben járult hozzá a 
termelékenység emelkedése és 
hogyan alakult a termelés ön
költsége? — kérdeztük.— A termelékenységi terveit 102,1 százalékra teljesítette az ipar, annak ellenére, hogy a munkaigényes gyártmányokban is túlteljesítést ért el. Ennek egyik közvetlen eredménye az, hogy — éves viszonylatban — lemondtunk 600 köbméter 

enyvezett lemez, és 400 köbméter 
bútorlap importjáról, mert ezt a 
mennyiséget terven felül magunk is 
fedezni tudjuk.— A jó munka eredménye meg
mutatkozott az önköltség csökkené
sében és a nyereség növekedésében. Például a kiemelt cikkek önköltsége alacsonyabb, mint a múlt évben. Különösen jelentős a csökkenés a fenyő- és tölgyfűrészárunál, az enyvezett lemeznél és a bútorlapnál. Mindezek hatása a vállalatok ered
ményét a múlt év első félévének 
26,5 milliójával szemben 35,7 millió
ra javította.

— Melyek azok a legfontosabb 
feladatok, amelyekre az ipari 
munka általános mérlegelése 
nyomán fel kell hívni a vállala
tok figyelmét?— Az elmondottakon kívül talán a borosdonga-termelést kell legjobban kiemelni. A várható nagy hordószükséglet érdekében a lehető legtöbb dongát kell termelni. Ehhez a vállalatok terven felül is felhasználhatnak anyagot. E kérdés fontosságát azért is alá kell húzni, mert a második félév eddigi eredményei éppen a sörös-boros dongatermelésben mutatnak lemaradást.~ Emellett igen fontos feladat még a készáruterek maximális ki

használása, a technológiában elvileg elért máglyázás alkalmazása, hogy nagymértékben felfutó fűrészáru készleteinket a minőség romlása nélkül tárolhassunk.
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.1 u b i 1 euin i ünnepségek
Négy napon át a 150 éves főiskolát ünnepelte Sopron és az ország

Nagy ünnepre készült fel Sopron városa, melynek történelmi levegőjé
vel és emlékeivel szorosan összenőtt a magyar erdészet és erdészeti tudo
mányos élet fejlődésének története is. Sopron, a műemlékek városa, és a 
magyar erdészet fellegvára, külsejében is felkészült a Soproni Ünnepi He
tekre, amelynek felejthetetlen első állomása a négy napos főiskolai jubi
leumi ünnepségek sorozata volt. Magyar és külföldi zászlók lengtek a háza
kon és a középületeken, a tereken transzparensek és szembetűnő feliratok 
üdvözölték a város és a főiskola vendégeit. Noha a főiskolai ünnepségek 
csak szeptember 3-án, délután 4 órakor kezdődtek, már aznap délelőtt több 
különvonat érkezett Sopronba, és a pályaudvaron a túlnyomórészt erdész
egyenruhás vendégeket a városi tanács fúvószenekara ünnepi indulókkal 
üdvözölte.

A főiskola igazgatója megnyitja a jubileumi tanévetAz ünnepi díszbe öltöztetett Ady Endre kultúrház nagytermét és karzatait már jóval a megnyitó időpontja előtt zsúfolásig megtöltötte az érdeklődő közönség. Kevéssel négy óra után megjelentek az elnöki emelvényen a főiskola tanári karának tagjai, a főiskola igazgatójával az élükön, ugyancsak az elnöki emelvényen foglaltak helyet a főiskola legrégeb
ben végzett, élő erdőmérnökei, a főiskola nesztorai. A hallgatóság soraiban a hazai vendégeken kívül ott ültek a főiskola neves külföldi ven- dégei is: V. G. Nyeszterov profesz- szor, a Szovjetunió Mezőgazdasági Tudományok Akadémiájának levele-

Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az OEF vezetője üdvözli a főiskolát

ző tagja, a Sztálin-díjas erdőműveléstan szerzője, Vitaroslav Soprock, a zólyomi erdőmérnöki egyetem rektora, Anton Sokol, a zólyomi egyetem dékánja, Frantisek Papanek, zólyomi egyetemi tanár és Jaroslav Capek, brnoi docens, Horst Lyr a berlini Humbold egyetem eberswaldi erdőmérnök karának docense és Rudolf 
Kresse adjunktus.A jubileumi tanévet dr. Magyar

Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes 
üdvözli a főiskola tanári karát és hallgatóitAz igazgatói megnyitó beszédet követően a földművelésügyi miniszter képviseletében és az Országos Érdé- 

János, az Erdőmérnöki Főiskola igazgatója nyitotta meg. Ünnepi beszéde elején elmondotta, hogy tulajdonképpen négyes évfordulóra gyülekeztek össze az ünnepi vendégek: 200 esztendeje, 1758-ban vette kezdetét hazánkban az erdészeti felső oktatás, a selmeci bányatisztképző akadémián, százötven esztendeje, 1808-ban kezdte meg működését Selmecbányán a soproni Erdőmérnöki Főiskola őse, az első nyilvános erdészeti intézet és tanszék, hatvan esztendős múltra tekint vissza a főiskola tudományos lapja, a Főiskolai Közlemények és egy esztendeje, 1957-ben indult meg a főiskolán az önnáló faipari mérnökképzés. Majd részletesen ismertette a főiskola százötven éves történetét. Kiemelte beszédében, hogy a tanévnyitás előtt a Kanadába disszidált hallgatóktól több levél érkezett, melyekben hazatérési óhajukat jelentették be és kérték, hogy fogadja vissza őket a szívüknek oly kedves Alma mater.
szeti Főigazgatóság nevében dr. Ba
lassa Gyula miniszterhelyettes üdvö- zöte a százötven éves főiskola tanári karát és hallgatóit.— Mint óriási családot nevelő szülőt az igen kiterjedt rokonság, úgy ünnepük ma az ország minden részéből idesereglett erdészek, erdőmérnökök százötvenedik születésnapján ezt a nagyon szeretett főiskolát — kezdte el ünnepi üdvözlő beszédét Balassa elvtárs. — Bár mindnyájan jól ismerik a tanításban, nevelésben telt küzdelmes másfél század, egy öreg iskola gazdag életének történetét, az ünnepi évforduló kötelezővé teszi a rövid megállót. A visz- szapillantást, a tartalmas múlt egy- egy állomására. Mint amikor az ember a csúcsra igyekezve jóleső elégedettséggel tekint a megtett úton végig.A főiskola százötven esztendős, gyakran göröngyös útját ismertetve, Balassa elvtárs rátért a főiskola leg
nagyobb próbájára, az 1956-os ellen
forradalmi események közvetlen és 
közvetett hatására:— Csaknem 350 hallgató, tanár, tisztviselő és egyéb dolgozó megtévesztve, elszédítve az ellenség szirénhangjától, nyugatra távozott. Gyászos és keserű pillanatok voltak ezek. Túl a praktikus, gyakorlati meggondolásokon, a hálátlanság bántott minden igaz erdészt, minden hazáját, osztályát, szakmáját, hivatását szerető embert. Hiszen az ösztöndíjtól a készen tálalt állásig, mindent megkaptak pártunktól, államunktól ezek a felszabadulás óta tanuló fiatalok.— Csaknem ezer erdőmérnök él, dolgozik, hasznosítja a főiskolán tanultakat az országban. Közülük 900 
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az Országos Erdészeti Főigazgatóság területén működik. A számok azt bizonyítják, hogy a Magyar Népköztársaság egyike az erdészeti szakemberrel leginkább ellátott országoknak. De még mindig szükség van az utánpótlásra. A fában szegény ország, mint a miénk, intenzív erdőgazdálkodást követel, ez pedig a kiművelt szakemberek sokaságát kívánja.— Nagy eredmények, nagy harcok közepette edződött a főiskola. Másfél évszázad eredményeit ünnepeljük ma, a múltban járunk, de a szocialista típusú ember sajátjaként már a jövőt vizsgáljuk, jól megalapozott, tervszerű reménykedéssel. Sok-sok kiválósággal, kitűnő nagy szellemmel, az erdő igazi tudósainak sokaságával, jó néhány akadémiai levelező taggal és a legközelebbi múlt
ból két Kossuth-díjjal kitüntetett 
professzorral büszkéikédhetik a fő
iskola. Ám a múltban ott éktelenkedik 1956 októbere is. Ha rövidesen ki is derült róla, hogy nem tragédia volt, hanem csak folt az acélon, hiszen a főiskola, elsőnek az ország főiskolái 
közül, november 12-én már újra mü-

A párt képviselője, a külföldi 
üdvözlikBalassa elvtárs üdvözlő beszéde után egymás után állottak a mikrofonhoz a párt- és szakszervezet képviselői, a belföldi és külföldi egyetemek küldöttei, hogy szóval is átadják az együtt ünneplők üdvözletét. 

Port Árpád, az MSZMP osztályvezetője a megyei és városi szervezet ne- 

A főiskola igazgatója tanévnyitó beszédét mondja

ködott, és ha a megtévesztettek egy- harmada megismerve a kapitalista világ „gyönyörűségeit” vissza is tért azóta, azért nem árt jól eszünkbe vésni az akkor történteket. Ki kell dolgozni az erkölcsi, politikai munka megjavításának feladatait.— Tegyenek erőteljes intézkedéseket a jelenleg fő veszélyt jelentő nacionalizmus és klerikalizmus leküzdésére. Ebbe a munkába bevonjuk azokat a régi professzorokat, öreg szakembereket is, akiknek száma nem kevés és akik a haladás érdekében készek működni.Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes elvtárs a következőkben fejezte be üdvözlő beszédét:
— Amikor most a földművelésügyi 

kormányzat képviseletében és az Or
szágos Erdészeti Főigazgatóság nevé
ben a hagyományos erdész köszöntés
sel üdvözlöm önöket, azt kérem, le
gyen ez a nevezetes évforduló újabb 
nagy eredmények, nagy alkotások ki
induló pontja! Üdv az erdésznek! Üdv az Erdőmérnöki Főiskolának! Üdv a főiskola tanárai karának és hallgatóságának!

és belföldi egyetemek küldöttei 
a főiskolátvében, Halász József, a MEDOSZ titkára a szakszervezet nevében üdvözölte a százötven éves főiskolát. Majd Nyeszterov professzor állott a mikrofonhoz, hogy átadja a szovjet erdőmérnöki egyetemek professzorainak és hallgatóinak üdvözletét és a hallgatóság nagy tetszésnyilvánítása 

közepette magyar nyelven fejezte be beszédét, majd átadta jubileumi ajándékát, a díszes emlékalbumot. Emlékalbumot nyújtott át az ünnepi üdvözlés után Anton Sokol, a zólyomi erdőmérnöki egyetem dékánja és Rudolf Kresse, a Humbolt egyetem eberswaldi erdőmérnöki karának adjunktusa is. Zámbó János dékán, a nehézipari műszaki egyetem soproni tagozatának üdvözletét tolmácsolta, míg Petznik János a gödöllői agráregyetem dékánhelyettese, az agráregyetem üdvözletét. A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola üdvözletét hozta el Fekete Zoltán, a Kertészeti Főiskola igazgatóhelyettese, aki nagy erdésztudósunknak, Fekete Lajosnak 
unokája. Dr. Horváth Zoltán dékán a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem, Ballenegger Róbert az Agrokémiai Kutató Intézet, Gyulay Zoltán az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület üdvözletét adta át, Révai Antal az ÉM soproni Asztalosipari Vállalatának dolgozója, városi tanácstag a soproni munkásság 
nevében szólalt fel és kérte, hogy a főiskolán neveljenek a munkásosztályhoz mindig hű műszaki értelmiséget.Az üdvözlések elhangzása után kedves és megható pontjához érkezett el az első napi ünnepség. Gál János docens, a főiskola igazgatóhelyettese üdvözölte a főiskola nesztorait, a hatvan és ötven esztendeje végzett, ma is élő, küzdelmes, szép múltra visszatekintő öreg erdőmérnököket. Majd sor került a gyémánt- és aranydiplomák, s a főigazgatóság kitüntetéseinek és pénzjutalmainak átadására. öten részesültek gyémántdiploma kitüntetésben és tizenketten kapták meg az aranydiplomát. Az első gyémántdiplomát a Nagykőrösről érkezett 91 esztendős Simonfy Ákosnak nyújtották át. Simonfy Ákos édesapja Bem tábornok ezredorvosa volt s az 
erdélyi harcokban együtt küzdött Pe
tőfi Sándorral, ő maga pedig szolgálati ideje alatt háromezer hektár homokot erdősített be az Alföldön.Hasonló munkás és eredményekben gazdag múlt áll a többi kitüntetettek mögött is. A 86 éves Chabada Géza irányította a' lillafüredi vasút és a bükkhegységi nagyobb erdészeti beruházások építési ügyeit. Krajcso- 
vich Ferenc, aki ma 89 esztendős, az erdészeti szakiskolákban, mint igazgató szerzett elismerésre méltó érdemeket. A 86 esztendős Székács Vince gyakorlati erdészeti tevékenysége során erdőkezelési, erdőrendezési és felmérési munkákat végzett. A 88 esztendős Klimkó Gyula kivált az erdőgazdaság szervezésében és a kihasznált erdők felújításában. Munkásságukért gyémántdiplomát kaptak. Aranydiplomával tüntették ki a következőket: Véssey Mihály Budapest, Irinyi Aurél Budapest, Szecsődi József, Vác, Mayer Aurél Budapest, 
Lukács Endre Budapest, Barthos Gyula Nagykanizsa, Cseleji József Gödöllő, Loványi Heribert Visegrád, dr. Zetelaki József Miskolc, Korondy János Pári, Gaál Imre Vác, Lippóczy Béla Eger.
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Fogadás a Városi Tanács dísztermébenHarmadikén este a városi pártbizottság és a városi tanács látta vendégül a főiskola tanárait és neves külföldi és hazai vendégeit. Bognár Dezső a Végrehajtóbizottság elnöke rövid beszédében keresetlen szavakkal üdvözölte a jubiláló főiskolát és
Kiállítás és hangversenyKiemelkedő eseményei voltak az ünnepségeknek a külön erdővonatkozású képkiállítás megnyitása, valamint az ünnepi díszhangverseny. A képkiállítást Erdő a magyar festé

szetben címmel dr. Bodnár Éva rendezte, a Magyar Nemzeti Galéria megbízásából. (A kiállítás érdemi ismertetésére még visszatérünk; mindenesetre helyes volna, ha a Soproni Hetek befejeztével a kiállítást, amely az erdők esztétikai szépségének megértésére nevel, más vidéki városokban is, esetleg kibővítve a fővárosban is bemutatni.)A hangversenyen Fischer Annie,
Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes előadásaAz ünnepségek második napján hangzottak el az első tudományos előadások. Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes Erdőgazdaságunk a szo

cializmus építésének útján címmel tartotta meg előadását. Előadása elején, mint a cím is mutatja, részletesen taglalta azokat az eredményeket, amelyeket máris fel tudunk mutatni erdőgazdaságunk szocialista építésében. Részletesen beszámolt azokról az eredményes munkákról, amelyeket a főiskolán végzett erdőmérnökök fejtettek ki a tudományos kutatással együttműködve. Behatóan foglalkozott a nyártelepítések terén elért tudományos eredményekkel, és többi között a tisztításokkal, a törzskiválasztó gyérítésekkel és növedék- fokozó gyérítésekkel, majd rátért az erdőgazdálkodás távlati terveire. Az erdőművelés fejlődésén kívül részletesen foglalkozott Keresztesi elvtárs a fakitermelés, a véghasználat kérdéseivel is. Az erdei melléktermék és a vadgazdálkodás érintése után a következőképpen folytatta előadását:— Erdőgazdaságfejlesztési tevékenységünk során állandó gondot fordítottunk a fejlesztési program termelési tervei megvalósítóira, a dolgozó emberekre. A gyorsütemű fejlesztéshez jó szakemberek, szakmunkások szükségesek. Ezért nagy mértékben fejlesztettük a mérnök- és technikus-képzést. Az Erdőmérnöki 
Főiskola hallgatói létszámát a felsza
badulás után a két világháború kö- 
zöttinek több mint kétszeresére 
emeltük. Ilyen magas hallgatói létszámra a főiskola százötven éves fennállása alatt még nem volt példa. 
Két technikumot állítottunk fel és a legutóbbi időben megszerveztük a 
szakemberképzés harmadik lépcsőjét 
is. Ásotthalmán kétéves erdészeti 
szakiskolát létesítettünk beosztott erdészek képzésére. Ugyancsak a legutóbbi időben tűztük napirendre az 
erdőgazdasági szakmunkásképzés régóta vajúdó problémájának megol- 

az ünnepi poharat a főiskola további eredményes működésére emelte.A fogadás megkezdése előtt a tanács fúvószenekara XV. és XVI. századbeli zeneszámokból toronyzenét adott a híres soproni Várostoronyban.
Kossuth-díjas zongoraművészünk 
Bartók Béla III. zongoraversenyét játszotta el meggyőző erővel; az ünnepi hangverseny sok résztvevőjéhez, akik eddig talán idegenkedtek Bartók művészetétől, hozta közelebb a nagy magyar zeneszerző lenyűgözően hatalmas alkotását. A hangversenyen közreműködő soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar Horváth József vezényletével nemcsak a Bartók zongoraverseny kíséretében jeleskedett, hanem igen magas színvonalú átértéssel mutatta be Beethoven első szimfóniáját és Kodály Galántai táncok című kompozícióját.
dását is, központi szakmunkásképző iskola létesítésével. Ez idő szerint az 
Erdészeti Főigazgatóságon az erdő
gazdálkodással foglalkozó részlegek
nél 42 erdőmérnök, az erdőgazdasági 
intézeteknél 186 erdőmérnök, az er
dőgazdaságokban 650 erdőmérnök és 
4210 erdész dolgozik. Az állandó er
dőgazdasági munkások átlagos lét

A gyémánt- és aranydiplomások az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetőjének 
és a tanári kar képviselőinek társaságában

száma mintegy 11 000 fő, az időszaki 
munkások évi átlagos létszáma 30 000 
fő. Annak ellenére, hogy jelenleg erdőgazdálkodással összesen 878 erdőmérnök, 4210 erdész és 11 000 állandó munkás foglalkozik, s így minden 
1350 ha erdőterületre jut egy mér
nök, minden 280 ha-ra egy erdész és 
minden 108 ha-ra egy állandó mun
kás, mérnökben és technikusban és 
állandó szakmunkásban hiányunk 
van. A felszabadulás utáni években sok erdőmérnök a népgazdaság más ágazataiban helyezkedett el, ezeknek visszatérését az erdőgazdaságba szívesen vennénk, mintegy 50 főt azonnal munkába tudnánk állítani; 1975- ig mintegy 1100 erdőmérnök, 2700 erdész technikus, 1300 erdész és 8500 erdőgazdasági szakmunkás kiképzését biztosítjuk.Különösen fontos az állandó erdő
gazdasági szakmunkás gárda kialakí
tása. Az állami erdőgazdaságok minden erdészetének arra kell törekednie, hogy elsősorban a környék dolgozóiból kialakítsa és kiképeztesse azt a törzsgárdát, amelynek szakmája és fő kereseti forrása az erdei munka és amelynek egész éven át munkát lehet biztosítani. Ahol ez település hiányában nem lehetséges, ott munkástelepeket kell létesíteni, lakást, kertet, illetményföldet kell adni és kulturált életlehetőségek biztosításával kell elősegíteni állandó munkások letelepedését.Felszabadulás utáni eredményeink, erdőgazdálkodásunk mai helyzete azt 
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mutatják, hogy az erdők államosításával a munkáshatalom megteremtésével nyílt csak igazán lehetőség a főiskolán tanultaknak a gyakorlatban történő megvalósítására. A mai erdőmérnököknek a párt és a kormány minden anyagi támogatást biztosít az erdőgazdálkodás belterjes fejlesztéséhez. Ezekkel a lehetőségekkel élve az

Dr. Magyar János, Madas András, dr. Haracsi Lajos 
és dr Winkler Oszkár előadásaiDr. Magyar János Bükkfatermesz

tésünk főbb alapelvei című előadásában ismertette azoknak a vizsgálódásoknak eredményeit, amelyek arra irányulnak, hogy az adott termőhelyen a törzsszám helyes szabályozásával hogyan lehet az összes fatermésen belül vastagabb és értékesebb faanyagot termelni.Ennek gazdasági jelentőségét húzta alá Madas András előadása, amelyben a faellátás világ- és európai helyzetének ismertetése során rámutatott arra, hogy ugyanaz a bükk
faanyag a száz deviza-forintos köb
méterenkénti tüzifaártól az ezer de
viza forintos furnír-rönk árat is je
lentheti a minőségi és méreti megtermeléstől függően.Dr. Haracsi Lajos egyetemi tanár 
saját erdőtipológiai rendszeréből 
adott szemelvényt a lapályi erdőtípu
sok és faállomány szerkezetük felvázolásával. Az egyszerű, egyszintű kocsányos tölgyesektől egészen a legtermékenyebb ártéri, négyszintű kőrises kocsányos tölgyesekig utat mutatott 

Nyeszterov professzor üdvözli a főiskolát

elmúlt 13 év alatt olyan sikereket 
értünk el, amelyekről a felszabadu
lás előtt az erdőmérnökök, minden 
szakmai tudásuk és lelkesedésük el
lenére nem is álmodhattak, és amelyek méltóvá tesznek bennünket nagy erdészeti hagyományaink ápolására és továbbfejlesztésére — fejezte be előadását Keresztesi elvtárs.
a termőhelynek leginkább megfelelő s egyben a legmagasabb termőképességű természetes állományok kialakítására.Dr. Winkler Oszkár, Ybl-díjas építőművész, adatokat ismertetett a fű
részüzemeink korszerűsítésére vonat
kozó vizsgálatainak anyagából és rámutatott azokra a legfontosabb feladatokra, amelyeket a korszerűsítés érdekében szinte valamennyi üzemben meg kell oldani.

„Erdőbejárás" 
a soproni erdőkbenAz Erdőmérnöki Főiskola jubileumi ünnepségének résztvevői két délutánt városnézéssel és erdőbejárással töltöttek. A Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság különös gonddal szervezte meg az erdőbejárásokat, általánossá lett az a benyomás, hogy az erdőgazdaság minden vonatkozásban méltó rendkívüli szerepe és feladata betöltéséhez, amit az ifjú erdőmér- nök^emzedék gyakorlati nevelése je

lent. A látogatók nemcsak a bejárás 
útvonalán, de a soproni erdőkben 
mindenütt a legmagasabb fokú szak
szerűséggel és gondos, aprólékos 
munkával találkozhattak.A soproni erdőket régen sokáig sarjerdő üzemmódban kezelték. Ennek következményeképpen a^ erdők igen leromlottak, rontott erdőkké váltak. A fafajösszetétel is megváltozott, nagy kiterjedésű elegyetlen gyertyán és tölgy sárjerdők keletkeztek, a bükk majdnem teljesen eltűnt. Pedig az ősi soproni erdők bükkös és gyertyános kocsánytalan tölgyesek, valamint savanyú tölgyesek voltak. Különösen az utóbbiban a nyír, a kislevelű hárs és az erdeifenyő elegyedett a tölggyel.A régi soproni erdészek idejében hozzáfogtak a rontott sarjerdők átalakításához. Mivel a soproni erdőkben őshonosán sok erdeifenyő, a nyugati széleken pedig szórványosan jegenyefenyő és lúcfenyő is előfordult, az erdő átalakításához a fenyvesítést választották. Az átalakításhoz főleg lúcot, erdeifenyőt és vörösfenyőt használtak. Ebben a tevékenységükben két alapelv vezette őket, az egyik az volt, hogy a rontott sarjer- dőket nagyobb fatömegű, értékesebb faállományokká alakítsák át, a másik pedig, hogy a Soproni erdőkben nagy területeket elfoglaló silány, savanyú talajokat megjavítsák. Az első célt valóban elérték, a másodikat azonban nem, mivel az erdőnevelés alkalmával mindig a fenyők javára dolgoztak. A lombfákat folyton csökkentették ez az állapot pedig a talajt nem javította. A fenyvesitésnek egyéb káros következményei is jelentkeztek. Elsősorban a lúcfenyő a sekély gyenge talajokon nem érzi jól magát, a szárazság, a gyökérrontó taoló és a szél állandóan nagy mértékű károsítást okoz a fenyvesekben. A vörösfenyő a rossz talajokon szintén nem mutat elég növekedést, a többi fafajok közbeszorítását nem sokáig tudja elviselni. A jegenyefenyő ugyancsak rosszul érzi magát a savanyú, sekély falainkon és sokszor a fagy is károsítja fagyrepedések és fagyfoltok alakjában.Az erdőgazdaság tevékenysége ma arra irányul, hogy az előbbi hibák kiküszöbölődjenek és a lecsökkent lombfák, főleg a bükk, a tölgy, a kislevelű hárs és a gyertyán nagyobb mértékben visszakerüljenek az elegyes erdőkbe. Ezért az erdők felújítását részben természetes úton, de főleg áttelepítéssel kapcsolatos felújító vágásokkal végzik.

A jubileumi emlékmű avatásaA főiskolai ünnepség negyedik napján avatták fel László Péter szobrászművész alkotását, a jubileumi domborművet. Az avató beszédet Gál János igazgatóhelyettes tartotta.— Legyen ez a most leleplezendő emlékmű — mondotta — kifejezője a százötven éves időszak alatt főiskolánkon dolgozó és ott végzett mérnök-gárda megbecsülésének, legyen továbbá ösztönző e kép a jövő nemzedék számára.
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— Ilyen szép gondolatok kifejezése egy méreteiben sem túl nagy domborművel igen nehéz. Mégis úgy gondoljuk: a dombormű elkészítését végző szobrászművész feladatát igen jól oldotta meg, kifejezte benne azt a műszaki szemléletet és hozzáértést, amellyel az erdőmérnököknek munkájuk végzése során rendelkezniük kell. A magyar erdőmérnök gárda műszaki felkészültsége minden szempontból megfelel a követelményeknek és munkájának sikerét erdőgazdaságaink jelenlegi feltártságának és gépesítésének foka dicséri.— A dombormű másik oldala jelképezi azt a küzdelmes harcot, amelyet erdőmérnökeink az új magyar erdők telepítése érdekében végeztek és végeznek. A magyar haza szebbé, kulturáltabbá, fában gazdagabb tétele hosszú évtizedeken át vezérfonalként lebegett erdőmérnökeink szeme előtt és különösen megnőtt és új tartalommal telt meg hazánk 1945-ben történő felszabadítása után, amikor
Fogadás és erdészbál azVégéhez közeledtek az Erdőmérnöki Főiskola százötven éves fennállásának évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepségek, amikor szombat este a, főiskola fogadást adott vendégei tiszteletére. A fogadáson dr. Magyar János, a főiskola igazgatója üdvözölte a megjelenteket, majd Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes mondott elsőnek köszöntőt, Vitaroslav Soproc a zólyomi erdőmérnöki egyetem rektora és Horst 

Lyr docens a Humbold egyetem eberswaldi erdőmérnök karának küldötte üdvözölték újból a főiskolát és 
TCoszműj! E RDŐMÉRNÖKEINKET...

Szebb, nevezetesebb időpontot nem választhattam volna e sorok írására, 
mint ezt a mostanit. Mikor papírra vetem e sorokat, Sopronban ünnepük 
a magyar erdészeti oktatás 200 éves, a főiskola fennállásának pedig 150. 
évfordulóját. Mások már méltatták e nagy évforduló jelentőségét, én nem 
is ezt akarom tenni.

Köszönteni kívánom a magyar erdészek nevében a magyar erdőmérnö
köket, a 150 éves főiskola neveltjeit, időst-fiatalt egyaránt. Azokat az erdő
mérnököket, akik tanítómestereink, akikre szívesen felnézünk, akiktől szí
vesen hagyjuk vezetni magunkat.

Ezúton, e nagy évforduló alkalmával kérem, legyenek mindenkor hívek a főiskola nemes hagyományaihoz, szeressék a magyar erdőket, nyújtsák 
jobbjukat nekünk erdészeknek, hogy együtt vállvetve teremthessük meg az 
erdős Magyarországot. E cél eléréséig még sok a tennivaló, de együttes erő
vel megoldható. Ez most annál is könnyebb, mert a ma társadalma 
— a múlttól eltérően — nem ver éket közénk. Egyenlő emberek vagyunk, 
a munkában összeforrott kartársak, a magánéletben pedig akár barátok is.

Szívesen tanulunk erdőmérnökeinktől, a fiataloknak pedig szívesen 
adjuk át sok éves gyakorlati tapasztalatainkat. így összefogva, egymástól 
tanulva nagy erőt képviselünk és a legnehezebb feladatokat is képesek va
gyunk megoldani.

Azzal a szép köszöntéssel fejezem be (amit jó volna gyakrabban hal
lani), amivel a főigazgató elvtárs kezdte

Üdv az erdésznek! 
Tóth István, erdész, Vác

népgazdaságunk az új erdők telepítéséhez a szükséges anyagi feltételeket is biztosította. A sikeres erdőtelepítés az erdőmérnök sokoldalú képzettségét követeli meg. Hogy erdőmérnökeink az Alma Matertől megkapták ezeket a szükséges elméleti alapokat, arról ékesen tanúskodik az a több tízezer hektárt kitevő új erdő, erdősáv, fasor, amely a magyar rónák szépségévé, a magyar nép élő kincsévé vált.— Ily gondolatok jegyében ad az emlékmű útmutatást az új erdőmérnök generáció számára, amikor kifejezi azt, hogy jó szakember csak akkor válhat belőlük, ha megfelelő műszaki és biológiai tudással rendelkeznek.Az emlékmű felavatása után a vendégek megtekintették a főiskolai 
kiállításokat, amelyek közül a legnagyobb sikert a színes fényképkiállí
tás érte el, majd látogatást tettek az egyes tanszékeken.
Ady Endre kulfúrházbanmegköszönték a rendkívül szívélyes vendéglátást.

Zárai Károly a városi pártbizottság titkára köszöntőjében kifejezte azt a bizalmat, amellyel a párt a főiskola tanári kara és hallgatói iránt viseltetik. A résztvevők ünneplése közben fogott kezet dr. Magyar Jánossal, a főiskola igazgatójával, aki válaszában a következőket mondotta: 
„Legyen ez a kézfogás az örökké 
tartó közös út jelképe”Fogadás után reggelig tartó jó hangulatban táncolták végig a főiskola vendégei, tanárai és hallgatói a ha
gyományos erdészbált.

Üj tanszékek
a főiskolánNagy jelentőségű fejlődés állomása a magyar felső oktatásban az önálló 

mérnökképzés megindulása. Az Er- dőmémöki Főiskolának vált feladatává — természetszerűleg —, hogy a fejlődő szocialista faipar számára faipari mérnököket képezzen.E feladat betöltéséhez új tanszé
kek létesítése vált szükségessé. A faipari mérnökképzés jóváhagyott tanterve alapján most van folyamatban a Faipari Géptan és a Fatech
nológia II. tanszék megszervezésének engedélyezése. A Faipari Géptan tanszék már 1959. szeptember elsején, a Fa technológia II. tanszék pedig 1960. február elsején kezdi meg a tényleges oktatást, addig az 
oktatási anyag összegyűjtésével, a 
jegyzetek elkészítésével általában a 
tanszékek felszerelésével, szemléltető 
anyagok elkészítésével foglalkoznak 
majd.A létesítendő Faipari géptan tanszék feladata lesz az Általános géptan I—II. Erőgép- és energiagazdálkodástan I—II. és a Faipari géptan I—II., míg a Fatechnológia II. tanszék feladata a Fa kémiai technológiája, Fűrészteleptan, Farost- és le- mezgyártástan, Faszárítástan című tantárgyak oktatása és a tárgyakkal kapcsolatos tudományos munka végzése.A munkatermelékenységnek fokozása, az önköltség csökkentése a falj iparban is megköveteli a gépek szé- [ leskörű és okszerű alkalmazását. Az Általános géptan I—II. tantárgy feladata, hogy a hallgatókat előkészítse a gépi termelés irányítására, a gépek alkalmazására, karbantartására és felújítására. Nem kevésbé fontos a faipari üzemek erőgépeinek kiválasztása és gazdaságos üzemeltetése, ezt a témakört az Erőgépek és energiagazdálkodástan I—II. tantárgy során •'diák elő. _ ....... ..... ......Ezeken a tárgyakon kívül a faipari mérnök hallgatók tanulnak még a bútorgyártásról, a nyílás záró szerkezetekről és foglalkoznak vegyes faipari technológiával. Ezeket a tárgyakat a később életre hívandó 
Fatechnológia III. tanszék fogja oktatni 1960. szeptember 1-től.Az oktatásra kerülő tárgyak tematikájának kidolgozásánál az a célkitűzés, hogy a hallgatók minél szé- lesebbkörű és alapos szaktudásra tegyenek szert. Az elméleti oktatást a tervek szerint szorosan össze kell 
kapcsolni a gyakorlati oktatással is. Ehhez szükséges a tervbevett és megépítésre váró tanműhely, a meglévő anyagvizsgálati és egyéb laboratóriumok jobb kihasználása. Mindezek biztosítani fogják, hogy az új faipari mérnökgeneráció a főiskoláról kikerülve faipari üzemeinkben értékes és minden tekintetben a fejlődést szolgáló működést fejthessen ki.

K. R.
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XOLA BOTANIKUS KERTJÉBENA FŐI

u

Festői nyírfacsoport a botanikuskertben

Sejtelmes és rejtelmes délutáni 
fényben a soproni Erdőmérnöki Fő
iskola botanikus kertje. A különféle 
formázatú falevelek éles, világos ha
tárvonalat kapnak, a lombok közt 
kévében zuhan a fény az aljnövény
zetre, mely mindig alkalmazkodik 
környezethez, a mesterségesen ki
alakított talajviszony okhoz. A mo
csári tölgyek árnyékában hatalmas 
lapulevelek, díszes páfrányok zizeg
nek a könnyű szélben más mocsári 
és vízinövények társaságában, míg 
a sziklakertben kaktuszok és karszti 
növények viaskodnak a kietlen kő
világgal. Nemky Ernő professzor, a 
botanikai tanszék vezetője kalauzol 
bennünket ebben a különleges bíró

dalomban, ahol tizenhét hektáron 
135 fenyőfaj, 222 lombfaj, 392 féle 
cserje és 590 féle lágyszárú növény 
kínál látnivalót,

A trópu'si csoportot érintjük elő
ször, pálmák változataiban gyönyör
ködhetünk, míg a szomszédos szik
lakertekben euráziai és észak-ame
rikai növények láthatók élesen el
különítve f majd a kert egy napfé
nyes sarkában Japán, Kína és Ame
rika szemünknek oly szokatlan fái 
tűnnek fel. Útbaejtjük az üvegházat 
is és az üvegházak előtti csemete
kertet. Az egyik üvegházban 400 
pálmacsemete nevelkedik virágcse
repekben, és az üvegház közepén na
rancsfa nyújtogatja ágát. Ez a na

rancsfa már többször hozott termést, 
tizenöt-húsz egészséges, ízletes gyü
mölcsöt is leszedtek róla egy-egy 
termő esztendőben.

Nemky professzornak mégis a cse
metekert tölgyei szereznek legtöbb 
örömet. Csaknem húszféle tölgy fajt 
gyűjtöttek össze eddig öt világrész
ből s az a tervük, hogy egyedülálló 
tölgy-gyűjteményt hoznak össze. A 
csemetekertben nevelkednek azon
ban a különféle ritkaságok is. Alig 
van nagyobb botanikus kert a vilá
gon, amellyel ne leveleznének, vagy 
ne bonyolítanának le magcserét. 
Elsősorban a Szovjetunió botanikus 
kertjeivel igen jó a kapcsolat, alig 
van hét, hogy ne érkezne mag gon

dosan csomagolt borítékokban vala
mely szovjet arborétumból. 200—300 
új fajt nevelnek öt világrész növé
nyeiből és megfigyelik a kert új la
kóinak aklimatizálódási képességét, 
növekedését, különféle tulajdonsá
gait és felhasználhatóságát.

A városi tanács jóvoltából a bota
nikus kert területe most tovább nö
vekszik: négy hektár új területet 
kapott az Erdőmérnöki Főiskola. A 
botanikai tanszék arra törekszik, 
hogy az eddigieknél céltudatosabban 
rendszerezett, az eddiginél is gazda
gabb növényzetű botanikus kertet 
alakítsanak ki.

Képeink a botanikus kertből mu
tatnak be részleteket.
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A következőkben folytatjuk a soproni erdészeti ku
tatómunka további ismertetését, előbb az ÉRTI, majd 
megkezdve a főiskolai kutatás vázolását.

Helytelen a nyórrák veszélyének lebecsülése
Szilágyi (Stefanik) László kutató már ötödik éve 

a nyárrák kórokozójának és a nyárrák-veszély leküz
désének problémájával foglalkozik. A nyárrák az 1950-es évek elején lépett fel hazánkban is, és 1956-ban jóformán az ország egész területén jelentkezett már. Kutatásainak eddigi eredményeiről a következőkben számolt be lapunk olvasóinak:— Megállapítottam — és felmutat a laboratórium falán függő térképre, ahol a nyárrák-fertőzés mértékét különböző színű körök szemléltetik —, hogy nyá- 
rasainknak 90 százaléka rákkal fertőzött és a fertő

zött állományok 67 százaléka erősen fertőzöttnek te
kinthető. Sajnos az erre vontakozó két év előtti jelentésemet az erdőgazdaságok nagy része nem vette komolyan és indokolatlan optimizmus mutatkozott különösen azért, minthogy tavaly, 1957-ben látszólag megállt a nyárrák terjedése. Idén azonban újra súlyosan jelentkezik már, különösen a bajai ártéren és a Hanságban. A kései nyár, az óriásnyár, a feketenyár és a 
fehérnyár-állományok csaknem az egész országban 
többé-kevésbé fertőzöttek.— Első feladatunk volt a kórokozó kikutatása. Mesterséges fertőzési kísérleteink során a Pseudomonas 
syringae f. sp. populea nevű baktériumkárosítót állapítottuk meg a nyárrák egyik okozójául. Tisztáztuk azt is, hogy ez a kórokozó nem másodlagos jellegű, mert a Pseudomonas okozta nyárrák fagysebek nélkül és teljesen vadkármentes területen is ugyanúgy jelentkezik.— Második feladatunk volt a fertőzés körülmé
nyeinek bakteriológiai, mikológiái és virológiái tisztá
zása, mert nem csak rákosító gombákkal, mikrobákkal van itt dolgunk, hanem vírusokkal is.— Harmadik feladatunk pedig az volt, hogy a tények ismeretében most már javaslatot tegyünk abban a tekintetben, hogy mi a tennivaló? A vegyszeres védekezés hallatlanul költséges és erdőben jóformán kivihetetlen, mert nem csak a káros, hanem a hasznos mikroflórát, gombákat, rovarokat is veszélyeztetheti. Nincs tehát más megoldás, mint a nyárrákkal szemben 
ellenálló, rezisztens nyárfajták kikutatása, illetve kite
nyésztése. Megállapíthatjuk, hogy a szürkenyár — de 
csak a valódi szürkenyár! a Populus canescens — gyakorlatilag ellenálló s hasonlóképpen rezisztens a 
rezgőnyár. Ebből következik a közvetlen további programunk: a rezisztencianemesítés, amelynek során a legkedvezőbb körülményeket teremtjük a károsítok 

számára, nem csak a Pseudomonasnak, hanem a kórokozó gombáknak, nevezetesen a Dothichiza populea- 
nak, a Nectrianak és a Fusarium-fa jóknak is. Az így rezisztensnek bizonyuló fajok és egyedek lesznek alkalmasak arra, hogy nyárkultúránk egészséges továbbfejlődését biztosítsuk.

Magtermelésünk 
mennyiségi és minőségi fejlesztése

Mátyás Vilmos erdei maggazdálkodásunk széleskörű problémáinak hosszú évek óta beható kutatója az erdei fák és cserjék magtermelésének és gyűjtésének problémakörével kapcsolatban adott tájékoztatót jelenleg folyó munkájáról:— Résztvettünk a magtermelő állományok kijelölésében; nyilvántartunk 1114 erdőrészben mintegy 
7000 hektár magtermelő állományt. Jórészt megvan a 
tölgyfélék, fenyők, nyárak és akác magtermelő állo
mányainak felülvizsgálata és kartotékolása. Sajnos a kijelölés nem volt mindig olyan tervszerű, mint szerettük volna. Tekintettel kellett volna lenni arra is, hogy nem csak a megfelelő mag, hanem a magtermelő állományok korosztály megoszlás a is szerepet játszik.

Amellett egyelőre még a hozam és a szükséglet ismeretlen. Célunk tehát az, hogy a magtermelő állományok további felülvizsgálata és ellenőrzése során — tervgazdálkodásunk lényegének megfelelően — több tervszerűséget vigyünk az erdei magtermelés mennyiségi és minőségi fejlesztésének munkájába.— Ugyanakkor a magtermelés fokozásának lehetőségeit kutatjuk, hogy eredményeinket az üzem is felhasználhassa. Elsősorban kimutattuk, hogy az állománybontás, az előhasználatok, a gyérítések terveit hozzá kell igazítani a magtermesztés igényeihez. Foglalkoztunk a természetes és vegyszeres trágyák alkal
mazásának lehetőségeivel a magtermelő állományokban és megállapítottuk, hogy a trágyázás kedvező 
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eredményeket hozhat. Legfontosabb azonban, hogy az erdei fák magjait károsító rovarokat, gombákat le- küzdjük. A magkárosítók elleni védekezésnek általában 
biológiai védekezésnek kell lennie, meg kell előznünk a veszélyt megfelelő elegyítéssel, másrészt gondoskodnunk kell a hasznos madarak elszaporífásáról. Tölgyállományokban bizonyos körülmények között hasznosnak tartjuk a makkoltatást, mert a lehullott férges makk elfogyasztásával a tölgymakk-ormányos elszaporodását jelentős mértékben csökkenti. A vegyszeres védekezés ebben a vonatkozásban is kétélű fegyver, mert a hasznos rovarok és madarak pusztulását is okozhatja.— Foglalkozunk a magas fákról, főleg fenyőkről 
való maggyűjtés problémáival. Az ide vonatkozó kísérletek rendkívül költségesek és leghelyesebbnek tartom, ha felhívjuk a figyelmet a külföldön már bevált maggyűjtési módszerekre. Úgy tudom, hogy az Országos Erdészeti Főigazgatóság még idén 20 darab svéd alu
mínium-létrát importál.— Tervgazdálkodási szempontból igen fontos kísérleteket folytatunk a magtermés becslésének megoldása tekintetében. Elsősorban a tölgyek, fenyőfélék és a 
bükk magtermés becslését kívánjuk pontosabbá tenni. Tudni akarjuk, hogy hol, milyen minőségű és mennyiségű magtermésre számíthatunk. Tisztáznunk kell tehát a virágzás és terméshozam összefüggését. A tölgynél már kidolgoztuk a virágzási fázisok megfigyelésé
nek módszerét és két helyen is — Kunadacson, Sopron környékén — 20—24 méter magasra épített állvány segítségével gyűjtünk adatokat a virágzásról és az úgynevezett mezoklímáról, a fák koronájában mutatkozó páratartalom, hőmérséklet stb. változásokról. Kutatjuk, hogy melyik a virágzás szempontjából az a kritikus állapot, amely a termés mennyisége szempontjából döntő. Ugyanígy figyeljük meg a maghullás periódusát. így kívánjuk tisztázni azt is, hogy mikor lehet az egyes magvakat, tobozokat legkorábban begyűjteni és mikor lehet tárolásra alkalmas magvakat gyűjteni. Fenyőknél őszi begyűjtésű magot a következő tavasszal kell felhasználni, míg a koratavaszi, tökéletesen beérett tobozok magva alkalmas a tárolásra és az exportálásra.— Amellett tovább foglalkozom régi témáimmá1, 
a magpergetés és a magtárolás korszerű megoldásával. Ebből a szempontból a tölgy-mákk többéves tárolásának kérdése megoldottnak tekinthető, amennyiben tőzegben 0—5 C° között a hűtőházi kísérletek szerint évekre biztosítható. Ennek üzemi méretű ellenőrzése folyamatban van. Általában megállapíthatjuk mindenféle erdeimag tárolásával kapcsolatban, hogy mesterséges hűtés nélkül nincs tartós tárolás, amellett szükséges magszikkasztó berendezések beszerzése, hogy már a tárolás kezdetén biztosítsuk a mag víztartalmának a tárolás szempontjából szükséges mértékre történő csökkentését.

Kutatómunka az Erdőmérnöki 
Főiskola tanszékein

Sokoldalú és széleskörű kutató munka folyik az 
Erdőmérnöki Főiskola egyes tanszékein is. Most és a következő számainkban ennek a kutató munkának legfontosabb tárgyait ismertetjük.

A földméréstan új útjaiA földméréstani tanszék kutató munkájáról Sébor János egyetemi tanár adott rövid tájékoztatót lapunk olvasói számára:— Jelenleg inkább csak terveink vannak a kutató munkánk továbbvitele, illetve a gyakorlat számára fontos eljárások egyszerűsítése tekintetében. Tanszékünkön folyik a tanulmányi erdőgazdaság területének 
pontos és részletes, rétegvonalas feltérképezése. Ebben a munkában irányt kívánunk mutatni a részletes erdőgazdasági üzemi térképek készítéséhez, hiszen térkép nélkül korszerű erdőgazdálkodást folytatni nem lehet.— Fotogrammetriai — és főleg légi fotogrammetriai — további kutatásaink tervét kidolgoztuk, most már csak anyagiakon és a tanszék megfelelő személyi 

megerősítésén múlik, hogy terveinket meg is valósítsuk. Fontos célkitűzésünk az alappont-meghatározás egyszerűsítése. Általában olyan gyors és olcsó — gúlaépítés nélküli — megoldásokat akarunk kidolgozni, 
hogy a térképf elv ételekhez és felmérésekhez szükséges 
alappont-sűrítést megkönnyítsük.

— Ebben a tekintetben, de más vonatkozásban is nagyjelentőségű Pálvölgyi Lóránt adjunktusnak új 
elektromos távolságmérő berendezése, amelynek prototípusa most készül és szabadalmi bejelentése már megtörtént. Nagyjelentőségű munkánk lesz a színes 
fényképezés bevezetése a fotogrammetriába, ennek alkalmazását az ÉRTI kísérleti területein tervezzük, ahol a szomszédos ellenőrző parcellák mindjárt lehetőséget is adnak arra, hogy a fotogrammetrikus úton készült színes felvételek értékelésének részletes módszereit kidolgozzuk. Ehhez azonban szükségünk volna a műszereket kellő magasságba felvivő, kisméretű helikopterre. (ákos)

Az erdők hozamnövelésének 
fiziológiai alapjaiA Szovjetunió Szövetségi Erdőművelési és Erdőgazdasági Gépesítési Kutató Intézete 1950. óta végez 

jelölt atomokkal kísérleteket, s ezekkel az erdő és a fák életének sok problémáját sikerült feltárnia. A csemetekertekben és az erdőtelepítésekben a trágyázás hatásának vizsgálata azt mutatta, hogy a legjobb eredmény akkor érhető el, ha a mű- vagy szervestrágyát a mag vagy csemete alá 3—5 cm-re adagoljuk. Amikor a szuoerfoszfátot a talaj felszínén szórták szét, a növények a foszforból nem vettek fel elegendő mennyiséget. A levelek trágyalével permetezésekor nemcsak azoknak a növényeknek a leveleiben jelent meg rövid időn belül a jelölt foszfor és a kén, amelyeket beper- meteztek, hanem a szomszédos növényekében is. Megállapították, hogy a rádióaktív anyagokat egyik fától a másikig a gyökérváladék szállítja. A terjedés az elegyetlen állományokban erőteljesebb volt, mint az elegyetlenekben. A vizsgálatok a párányszervezetek
nek a fás növények táplálkozásában betöltött szerepét is tisztázták. Bebizonyították, hogy a gyökértérségben élő mikroorganizmusok a fákkal a táplálék megszerzéséért versenyeznek, amikor pedig elpusztulnak, az általuk elnyelt tápanyagok felszabadulnak és ezeket a gyökerek felveszik. A mikroorganizmusok szaporodó-*  sában ugyancsak nagy szerepe van a gyökérváladéknak. A kutatásokkal feltárták, melyek a gyökérzet fiziológiailag aktív részei, vagyis melyek veszik fel erőteljesebben a vizet és a tápanyagokat, s megvilágították a fában végbemenő vízmozgás és tápanyagszállítás folvamatát is. (Lesznoe Hozjajsztvo, Moszkva. 1958. 11. évf. 5. sz.)
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A természetbeni juttatások értéke 
és jelentőségeAz erdőgazdasági dolgozók természetbeni juttatása és az ezzel összefüggő problémák mindig, most is, a dolgozók széles körét foglalkoztatja. Ez alkalommal egy-két gondolatot szeretnék felvetni ezzel kapcsolatban.Ha jól meggondoljuk, az erdészek 

részére adott szolgálati lakás, 4 m3 
tűzifa és annak hazaszállítása, a 
földhasználat és az állattartási lehe
tőség, nem természetbeni juttatás, 
hanem a munkabér egy részének 
nem pénzben, hanem természetben 
való kiadása. A természetbeni juttatásokat szabályozó 66-os utasítás végrehajtására kiadott körrendelet kimondja, hogy az említett juttatások munkabérjellegűek. Mi szól az említett tétel mellett, és mi szól ellene?Az erdészek a szolgálati lakásért, földhasználatért stb. nem térítenek semmit sem. A legutóbbi alkalmazotti bérrendezésnél az erdészek bértételét a hasonló munkakört betöltő ipari művezetők bértételénél alacsonyabban állapították meg. Éspedig azzal a megokolással, hogy az erdészek jelentős pénzenkívüli juttatásokat kapnak, azaz fizetésük egy részét nem pénzben, hanem természetben kapják. Az erdészek természetbeni juttatása, már célját tekintve sem esik egybe a népgazdaság más szektoraiba adott természetbeni juttatásokkal. Ugyanis az erdész köteles a munkahelyén lakni, s ez az esetek nagy többségében a lakott helytől távol van. Következőleg saját és családja létfenntartásához a zöldségféléket megtermő illetményföldre, vagy a kisgyermeke részére tejet adó tehén tartásának lehetőségére úgy van szüksége, mint ahogyan szüksége van, hogy lakásában vagy legalább is közelében ivóvíz legyen. Tehát az említett természetbeni juttatások részére — gyakorlatilag — a szolgálat ellátásához szűk-*  séges elemi feltételek.Ezzel szemben nem támogatja a felállított tételünket az, hogy ezeket a juttatásokat nem minden erdész és a föld tekintetében nem egyenlő mértékben élvezi. Pl. lakást kb. az erdészek 1/3-a részére nem tudunk biztosítani. Igaz, hogy a természetbeni juttatások körét — mint ahogyan azt több kormány- és SZOT- határozat már rögzítette — nem szélesíteni, hanem inkább szűkíteni akarják, de véleményem szerint az erdészek tekintetében éppen az előbb felállított tételünk igazsága következtében erről szó sem lehet. Sőt, az elkövetkező években, ha valami bérarányosításra kerülne sor, feltétlenül következetesen érvényt kell szereznünk az említett tételnek, éspedig úgy, hogy abban az esetben, ha valamelyik, a munkabér egy részeként természetben adott juttatást az erdőgazdaság az erdész részére biztosítani nem tudja, ahelyett a munkabérnek azt a részét pénzben 

adja ki. Magyarán mondva: a ter- 
mémészetbeni juttatást pénzben kell 
megváltani. Leszögezni kívánom, hogy az elmondottak csak szerény 
magánvéleményemet tükrözik, de úgy gondolom, hogy okfejtésem az érdekeltek nagyrésze helyeslésére fog találni.Másik problémaként szeretném megemlíteni a természetbeni juttatások SZTK pénZbeni egyenértéké- nek bevezetését. Ez a múlt évi rendelkezésünk kellő visszhangra nem talált. Holott állítom, hogy az elmúlt 
évek egyik legjelentősebb munka
ügyi rendelkezése volt.A természetbeni juttatások SZTK pénzbeli egyenértékét még egy 10 év

-------------- --------------------------

Túlságosan sok a továbbképzés lehetősége?
Miért hanyagoljuk el azt a keveset is, ami van?Az Erdőgazdasági és Faipari Lap

szemle egyik ilyen elhanyagolt eszköze a továbbképzésnek. Miért mostohagyerek a Lapszemle? — hallani sokszor a kérdést az üzemeknél, erdőgazdaságoknál és a főigazgatóságon. A kérdésre nehéz feleletet adni, de hogy mostohagyerek az tény, pedig jobb sorsot érdemelne.Mostoha sorsa talán abból is ered, hogy nincs kiadóhivatala, ahol törődnének vele, terjesztenék, csinosítanák külső megjelenésében is. Ez idő szerint az Erdészeti Főigazgatóság adja ki „Kézirat gyanánt“ egyszerű, hamupipőke köntösben. Talán a címe sem egészen szerencsés. Lapszemle cím alatt olyan kiadványokra gondolunk, amelyek rövid kivonatok formájában ismertetik a lapok cikkeit. Az Erdőgazdasági és Faipari Lapszemle ezzel szemben 
válogatott és általános érdeklődésre 
számot tartó külföldi tanulmányok 
teljes fordításait adja ábrákkal 
együtt. Évente mintegy kétszáz, az erdőgazdálkodás és a faipar szinte minden ágazatába vágó és a legújabb szemléleteket ismertető fordítással jelentkezik ez a lap. Rendkívül alkalmas ennélfogva a dolgozók szemléletének bővítésére és hozzájárul folyamatos továbbképzésükhöz.Egyes üzemekben gazdaságokban a Lapszemle számai elakadnak a 
vezetők íróasztalain, ami nagyon helytelen, mert ezzel megfosztják dolgozóikat az önképzés jó lehetőségétől és mintegy visszafogják, lefékezik a lap iránt megnyilvánuló érdeklődést.Gazdaságilag sem jár rosszul az, aki előfizet a Lapszemlére. Ceruza és papír nélkül is könnyen ki lehet számítani ezt. A Lapszemlében megjelenő egyetlen fordítás költsége eléri a 300 forintot, ami a lap egész évi előfizetési ára. Ezzel szemben 
évente mintegy 200 aktuális fordí
tást ad előfizetőinek legalább 60 000 
forint értékben. Ha figyelembe vesz- 

előtti rendelkezés szabályozta, amely a jelenlegi árakhoz képest igen alacsony. A népgazdaság egész területén az erdészet az egyetlen, ahol új, a jelenlegi áraknak nagyjából megfelelő SZTK egyenértéket vezettek be. Mit jelent ez gyakorlatilag? Je
lenti, hogy a nyugdíjbamenő erdész 
nyugdíjalapja évi több mint 2000 
Ft-al megemelkedett, azaz a havi 
nyugdíja mintegy 90 Ft-al magasabb 
lesz, mintha az említett rendelkezés 
nem jelent volna meg. Azt h^zem nem túloztam tehát, ha azt mondtam. hogy igen jelentős volt ez az intézkedésünk. Ennek a rendelkezésinek ugyan még vannak hiányosságai, például, hogy csak a térítés- nélkül adott juttatásokat veszi figyelembe és a kedvezményesen adott juttatások kedvezmény mértékét nem, de ennek kiigazítására is reméljük sor kerül. Dersi Gyula 

szűk, hogy külföldi tanulmányok fordítására általában elég csekély összeg áll a vállalatok, üzemek, erdőgazdaságok, de még a főigazgatóság rendelkezésére is, felbecsülhetetlen az az előny, amit ezen a téren a lapra való előfizetés keretében kialakuló kollektív összefogás biztosít.Mivel a lapszemlének nincs kiadóvállalata, nincs állandó nyomdája sem. A kiadás állandóan a sokszoro- síttatás nehézségeivel küzd. A folyó évi első három szám késéssel a Jegyzetsokszorosító Vállalatnál készült, de a negyedik és ötödik számot már csak szeptember közepei határidővel vállalták volna el áprilisban. így ez az út tovább nem volt járható. Közben az erdő rendezési főosztály kapott egy korszerű, házi sokszorosító berendezést, amely alkalmas a Lapszemle sokszorosítására is. Az ezután következő számok tehát már itt fognak készülni,- miután sikerült a papírnehézségeket is leküzdeni. Minden remény megvan arra, hogy így sikerül a lemaradásokat behozni és az októberi szám már valóban októberben is fog megjelenni. Talán az egyes számok késedelmes megjelenése okozza, hogy az előfizetők, bár megrendelési nyilatkozataikat ibeküldték a főigazgatóságra, mégis késnek az előfizetési összegek beküldésével nem gondolva arra, hogy ezzel szaporítják a kiadás amúgyis elég sok nehézségét, mert a Lapszemle semmiféle költségvetési támogatást nem élvez, hanem teljesen az önköltségi alapon megállapított előfizetésekből kell fenntartani magát. Ezért kellett éves előfizetési rendszert is megállapítani, mert az egyes számok szerkesztési és kiadási költségei bizony hónapokkal megelőzik a megjelenést.Az erdőgazdasági és faipari haladni vágyó dolgozók közös érdeke, hogy ne hagyják elsorvadni ezt a jószándékú és elsőrendű érdekeiket szolgáló törekvést!
16
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Megnyílt 
az Országos Erdészeti Főigazgatóság 

gyermekotthona
NAGYKOVÁCSIBAN augusztus 31-én megnyílt az Országos Erdészeti Főigazgatóság gyermekotthona. Erre a napra szinte újjá varázsolták a volt Tisza-kastélyt. A friss meszelés még érzik a falakon, a falbaépített szekrényeket új tapéták díszítik. A régi és rossz cserépkályhákat kidobálták a földszintről, új kazán fűti a helyiségeket. Újak a székek, a szekrények, az ágyak és az asztalok is. A hálótermeket az utolsó éjszaka rendezték be, hogy megfelelően fogadhassák a gyermekeket. Nyolcvan erdészgyermek talált kedves, meleg otthonra ebbsn a ritkaszép intézményben.Az erdészgyermekek többsége zárkozott természetű, leginkább a fák és az állatok között érzik jól magukat. Érthető ez, hiszen a falvaktól, az iskoláktól távol laknak. Sokan 10—20 kilométert gyalogoltak naponta az iskoláig és vissza. Ezt a fárasztó utat jó időben, rossz időben egyaránt megtették. V é s e i Károly rábakecöli erdész például elmondta, hogy volt olyan téli este, amikor a napi munkától maga is fáradtan elindult a gyermeke elé, akit feleúton kékre, zöldre fagyva talált meg, alig vonszolta már magát. Akkor döbbent rá, hogy a gyereket nem lehet ilyen körülmények között iskoláztatni.
AZ ERDÉSZGYERMEKEK közül sokan hamar beleilleszkedtek az új környezetbe. Igaz, hogy az otthon

Erdei munkások szociális 
intézményei CsehszlovákiábanA csehszlovák erdőgazdálkodás szociális téren is szép eredményeket mutathat fel. Ebben a vonatkozásban, — bár hazai eredmé

nyeinket is igen jelentőseknek 
minősíthetjük, — nem vitás, hogy 

Korszerű munkásszállás Csehszlovákiában

igazgatója és a pedagógusok szeretettel fogadták őket. Fogadásukra megjelent az orvos is, aki a testi épségükre vigyáz majd éberen. Az első ebéd nagyon ízlett a gyermekeknek és a szülőknek. Mégis voltak olyan kisfiúk, akik mindenáron haza akartak menni. Fehér Lajos, a bördeci kerületvezető erdész ötödikes kisfia például a világért sem maradt volna Nagykovácsiban. Egész nap sírt. Édesapja végül is búcsú nélkül hagyta ott. Megható volt, ahogy a pedagógusok, a kislányok és kisfiúk vigasztalták a magáramaradt, nekikeseredett gyermeket.
NÉHÁNY NAP MÚLVA egészen jól fogja érezni magát. Ez biztos. És a kis vadócból közvetlen, szívélyes, társait szerető ember lesz. Hiszen az ember társas lény és a közösségnek nagy embertformáló ereje van. A gyermekotthon helyettesíteni fogja szüleit, megadja neki mindazt, amire szüksége van, társai szeretni fogják. Ömaga is jószívvel gondol majd visz- sza az otthonban eltöltött hónapokra, nevelőire, társaira.— Nyugodtan hagyom itt a gyermekeimet — mondta Szabolcsi Károly, a sárvári erdőgazdaság dolgozója. — Kedves, jó helyre hoztam őket.Véleményével egyetértenek mindazok a szülők, akik Nagykovácsiban helyezték el gyermekeiket.

kölcsönösen tanulhatunk egymás
tól.
A besztercebányai erdőigazgatóság 

munkaterületei a hegyvidéki része
ken is igen szétszórtak s az erdei 
munkások otthonukból több kilomé

teres úton jutnak csak el a munka
helyükre. Ez természetesen hatással 
van nemcsak egészségi vonatkozás
ban, de befolyásolja a munkatelje
sítményt is. Az erdőigazgatóság már 
a múltban is épített munkásszállá
sokat s nagyobb munkahelyeken nem 
hiányzik ezekből a munkásszállá
sokból a fürdőszoba, a zuhanyozó, 
vagy a rádió sem. Idén úgy fejlesz
tik tovább a munkásszállásokat, 
hogy itt az erdei munkások rendes 
lakást, étkezést s mindenképpen 
egészséges életkörülményeket, kul
turális környezetet találjanak. Ilyen 
munkásszállást épített a breznói er
dőgazdaság, s rövid időn belül ha
sonlót adnak át a használatnak 
Harmanecen a besztercebányai er
dőgazdaságban.

1957-ben láttak hozzá a beszterce
bányaiak egy régi faépület felújítá
sához. Az alapokat megújítva építet
ték fel az új munkás szállást. Az 
épületben négy egyszobás és egy 
kétszobás lakás áll a munkások és 
az erdőgazdasági személyzet rendel
kezésére s azonkívül öt helyiség hu
szonnégy ággyal a nem állandó er
dei munkások elhelyezésére. Van itt 
társalgó-étterem, megfelelő konyha; 
a társalgóban helyezték el a ké
nyelmes karosszékeket, a könyvtárt és 
a televíziót. Berendezkedtek filmve
títésekre is. A közös mosakodó he
lyiség zuhanyozókkal van ellátva, a 
hálószobák vaságyakkal, székekkel, 
asztalokkal és szekrényekkel van
nak berendezve. A munkásszállás 
egyébként rendelkezik külön szárító 
helyiséggel, ahol a munkások ned
ves ruháikat száríthatják. Van to
vábbá az épületben villany mosógép
pel, facsarógéppel és vasalóval felsze
relt mosókonyha. Ez a mosókonyha 
nemcsak a központi, hanem a har- 
maneci és óhegyi munkásszállás ágy
neműjének mosását is elvégzi. Az 
épületnek saját vízvezetéke és kana- 
lizációja van.

Öhegy és Felsőharmanec körzeté
ben ezenkívüll 1957—58-ban több 
munkásszállás épült fel, összesen 
130 ággyal. Mindegyik el van látva 
villanyvilágítással, székekkel, aszta
lokkal és szekrényekkel, valamint 
speciális ruhafogasokkal, ruhaszárí
tásra. így az erdőgazdaság nem 
egész két év alatt összesen 160 mun
kás számára biztosított olyan lehető
ségeket, mint amilyeneket az ipari 
üzemek adnak dolgozóiknak. Az er
dőgazdaság szakszervezete gondos
kodik arról, hogy minden munkás
szállás el legyen látva kisebb könyv
tárral, járat újságokat és folyóirato
kat. A szállásokról az erdei munká
sokat üzemi autóbusz szállítja mun
kahelyeikre és onnan vissza a szál
lásra.

Dr. Csák Zoltán

Számadás című, legutóbbi számunkban megjelent cikkünkbe a táblázat helytelen tördelése miatt értelemzavaró hibák kerültek. A táblázat természetesen a hivatkozó bekezdés után következnék.
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kikeres Irófeakiáliílás bCöínbeia
A MAGYARORSZÁGON LŐTT SZARVASOK, 

ŐZEK AGANCSAIBÓLA tavalyihoz hasonlóan — nyugatnémet vadászok közössége — ez év nyarán is megrendezte Kölnben az általuk 1957-ben Magyarországon 
lőtt szarvas- és őzagancsok, muflon
csigák, vadkanagyarak és túzok
kakasok kiállítását. A rendezőség erre az alkalomra meghívta Ferenczi Sándort, a MAVAD igazgatóját és 
Dénes Istvánt, az Országos Erdészeti Főigazgatóság vadászati osztályának vezetőjét is. A két magyar vadászati szakembert a nyugat-német vadászok a magyar vadgazdálkodás „nagyhatalmi“ jellegének kijáró szeretettel fogadták.A kiállítást Köln központjában, a világhírű Aldenhoven áruházban rendezték meg. Az áruház tulajdonosa az elmúlt szeptemberben vadászott Magyarországon, így szívesen rendelkezésre bocsátotta Európa egyik legnagyobb bútor- és lakásművészeti áruházának impozáns bemutató-termeit. Dénes elvtárs a kiállításról és az ottani tapasztalatairól elmondotta, hogy a bemutató iránt nemcsak a vadászok és a nagyközönség érdeklődött, hanem a sajtó és a televízió többször is foglalkozott propagálásával. A legnagyobb kölni újságok hosszú és minden esetben képekkel illusztrált cikkekben számoltak be a magyar vad- gazdálkodás eredményeiről. A televízió „Hier und heute“ (Itt és ma) című riportrovatában külön-külön

Elhárító vegyszerek alkalmazásával 
kísérleteznek, hogy csökkentsék a vadkárokatErdőgazdaságainkban évről évre jelentős vadkárral kell számolni. Különösen a csemeték, a fiatal fák leveleit és kérgét rágják le és ezzel némelykor megtöbbszörözik a telepítés költségét is. A Mátrában például egyes telepítéseknél tavaly holdanként tíz-tizenötezer forint volt a vadkár. Szolnok megyében pedig a Vízügyi Igazgatóság 240 kilométer hosszú és alig ötven méter széles tiszai árterületén húsz millió forintra volt tehető az az összeg, ami a nyu- lak és az őzek pusztítása következtében kárbaveszett.De nemcsak az erdőgazdaságok, a kertészetek is sok kárt szenvednek. Kertészeink eddig úgy védekeztek a nyulak és az őzek kártétele ellen, hogy szalmával vagy tüskés vesszővel kötötték körül a gyümölcsfák törzsét. A törpe gyümölcsösöket azonban csak körülkerítéssel lehetett megmenteni a pusztulástól. Sok helyen lerágták az őzek a fiatal salátafejeket, így az erdőgazdaságok jelentős kártérítést fizettek a termelőszövetkezeteknek és az egyéni gazdáknak.

értékelte a legkimagaslóbb trófeákat. A helyszíni közvetítés alkalmából Ferenczi Sándor tájékoztatta a hallgatókat a külföldiek vadászatainak megszervezéséről, Dénes István pedig arról beszélt, hogy milyen gazdálkodással érjük el a bemutatott eredményeket.A trófea-kiállításon nagy sikert aratott Hubert Berek müncheni vadászati szakíró által a Duna-erdők- ben elejtett szarvasbika 12,30 kilogrammos agancsa, amely világ viszonylatban a legerősebb a tavalyi trófeák közül, eltekintve a Gyulaj- ban lőtt 13,40 kilogrammos szarvasagancstól. (A gyulaji agancs jelenleg 
a brüszeli világkiállítás magyar pa
vilonját díszíti.) A bemutatón továbbá számos kiváló őzagancs, kapitális békési és tiszavidéki kitömött túzokkakas, 24—26 centiméteres vadkanagyarak és mufloncsigák szerepeltek.A kiállítás sikere tovább növelte a magyar vadászati viszonyok tekintélyét és igazolta a magyar nagyvadállomány történelmi és kulturális értékét. Ennek eredményeként ismét számos nyugat-német vadász jelentkezett szarvasbőgés idejére vadászatra. A magyar vadászati szakemberek azonban számukra csak az 1959-es idényt ajánlották, mivel ez évben elsősorban a külföldi törzsvendégek jelentkezését kell figyelembe venni. Major Sándor

Ezért kezdtek újfajta védekezési kísérletek kidolgozásához a Kertészeti Kutató Intézet szakemberei. 
Koch Lehel kutató irányításával olyan vegyszereket állítottak elő, amelyek elriasztották a vadat, ha lepermetezték velük a gyümölcsfákat. Az első ilyen kísérleteket a Kertészeti Kutató Intézet elvirama- jori gazdaságában almafákon, valamint a Tápiószelei Kísérleti Gazdaság szilvafáin végezték el. Ezek az előkísérletek azt bizonyították, hogy 
a vegyészek által előállított jelleg
zetes szagú, organikus vegyszerek el
riasztják a vadat, vagyis megvédik a gyümölcsfákat. Jelenleg kilenc ilyen 
vegyszer áll a kutatók rendelkezésére, amelyek közül a legjobbakat az elkövetkezendő esztendőkben próbálják ki. A vegyszerek előállítása és a permetezés igen olcsó. Kifizetődőbb tehát ez a védekezés, mint a gyümölcsfák körülkötözése. Ezért érdemes foglalkozni az új eljárással.Az erdőgazdaságok számára is nagyjelentőségű kísérleteket a következő tél folyamán a Mátra feny
veseiben is kipróbálják a kertészeti 

kutatók. Áz erdészeti vezetők felkérésére itt is végeznek majd nagyüzemi permetezéseket. Kísérleteket végeznek ezenkívül a Szolnoki Víz
ügyi Igazgatóság tiszaparti füzesei
ben is, hogy véglegesen meggyőződjenek a vegyszeres riasztó védekezés használhatóságáról, amelynek alkalmazásával már világszerte, — Csehszlovákiában, Ausztriában, Svájcban, sőt Amerikában is foglalkoznak.

A. A.

Az aranyérmes 
magyar szarvasagancsokÚjszerű vad tenyésztési könyv készül a stuttgarti Bieber-cég kiadásában. A nálunk is jól ismert Otto 

Sartorius erdőmester, Szederjei Ákos erdőmérnökkel közösen ismer
teti a 200 pontot — vagyis aranyérmet — elért kiváló magyar szarvas
agancsokat. A könyv első része a vadászatot általánosságban mutatja be, mint ősfoglalkozást, majd mint sportot, szórakozást, végül pedig mint gazdálkodási ágat. Ezután ismerteti a trófeák megbecsülésének, értékelésének és felhasználásának változását az idők folyamán. Részletesen foglalkozik a szarvasagancs bírálati képletének kialakulásával, különböző változataival, az egymástól eltérő értékelési módszerekkel. Különösen behatóan ismerteti a Nadler-pontok szerkezeti felépítését, módosításait és mai alákját. Ezután következnek a 200 pontot elért és az azt meghaladó agancsok 'kronologikus sorrendben felsorolva, a részletméretek feltűntetésével együtt. A ma is meglevő agancsokat fényképfelvételekben, a már fel nem lelhető kiváló trófeák jó részét rajzban mutatja majd be a könyv.

A szerzők kérik a készülőben levő könyv megjelenéséhez a magyar va
dászok segítségét is. Felkérik mind
azokat, akik 200 ponton felüli 
szarvasagancsot ismernek, értesítsék 
erről Szederjei Ákos erdőmérnököt (Budapest, II., Frankel Leó u. 44. ÉRTI), hogy az agancs fényképét és méreteit felvehessék.

Kétszázhúsz nyugatnémet vadász érkezik hazánkba az idei szeptemberi szarvasbőgés idejére. A kitűzött tervek szerint a külföldi vadász vendégek, a magyar vadászokkal együtt mintegy 400 szarvasbikát ejtenek el.
*

Huszonöt éves a Mavad. A Magyar 
Vadkereskedelmi Szövetkezeti Válla
lat huszonöt éves fennállásának év
fordulóját ünnepli és ezúttal hatod
szor lett élüzem. Elsőrendű feladata 
természetszerűleg az élő vad és a 
lőtt vad exportja; főleg Németor
szágba, Franciaországba, Svájcba és 
Olaszországba szállít. A Mavad to
vábbi fejlődésének lehtőségeit biz
tosítja az erdőgazdaságokkal való 
szoros együttműködése.
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Közeledik az ősz. Vadásznaplómban lapozgatva önkéntelenül is az elmúlt szeptemberek feljegyzései közt keresgélek. Az egyik különösen élénken él emlékezetemben. Talán nem untatom vele az olvasót, ha elmondom.
*

Mind tarkábbak lesznek 
az erdők: csillogó arannyal 
szövi át a fák ritkuló, sár
guló lombját a lágyan si
mogató őszi napsugár. De
rűs nyugalom terül szét a 
tájon; mintha még az idő 
kereke is megállt volna, 
mintha tartóztatni akarná 
a búcsúzkodó nyarat. De 
hirtelen hűvös szél suhan 
a fák közé; az ősz lehelete 
megtörte a csendet. Egy le
vél elválik az ágtól és csen
des lebegéssel indul a föld 
felé: követi a második, 
századik, ezredik, hogy reg
gelre ismét vastagabb le
gyen a süppedő avar. 
Nyugvóra áll a nap. Meg
nőttek az árnyak és köny- 
nyű köd ereszkedik az er
dei rét fölé. Alkonyodik.

öreg vackor tövénél 
csendben figyel a vadász: 
hallgatja a leszálló éjszaka 
sok feltámadt neszét. Hall
gatja az őszi bogár egy
hangú zúgását, zörgő avar 
közt áz egér szöszmötölé- 
sét, az erdők mélyén sirán
kozó bagoly jajongását. 
Sokféle hangja van az er
dőn az éjszakának, 
mennyit jól ismeri 
dász, de most — bár 
rájuk — nem ezeket 
Odaát a völgy feletti ol
dalból, melynek aljában a 
kígyózó patak csörgedez, 
onnan vár valami egészen 
más hangot. Még akkor is 
arra figyel minden idegé
vel, mikor óvatos, hangta
lan léptekkel elindul a va
dászház felé.

Rövid ideig tart a nyu
galma. Már korán felveri 
a reménység, az erdők 
őszi hajnalának csábító ígé
rete. Még fényesen ragyog
nak a csillagok, mikor már 
ismét ott van esti helyén, 
hogy újra lesse-várja a rég 
hallott hangokat.

Csípős, hideg a derengő 
hajnal. Hangtalanul megy, 
osonva lopakodik. Meg- 
megáll, fülel, majd óvatos,

Vala- 
a va- 
figyel 
várja.

Bőg

kö- 
hát

könnyű léptekkel halad to
vább. Hegynek fel, völgy
nek le vezet az útja és már 
pirkad, amikor felér a ge
rincre, ahonnen jól belát
hat az „öreg” oldalba, ol
dal aljában a selymes füvű 
erdei rétre.

Hirtelen valami roppan 
a rét túlsó oldalán. Egy 
nesztelen lépés és a vadász 
már egy vaskos gyertyán 
„takarásában” áll. — Nehéz 
test súlya alatt roppant egy 
korhadt gally. Újabb roppa
nás, majd ismét egy!... 
Szinte kővémeredten áll a 
gyertyán mögött. És ekkor 
— nagyot dobban a szíve — 
messzebbről, a túlsó katlan 
oldalából harsogó hang száll 
a hűvös őszi hajnalba. 
egy szarvasbika!

A meleg nappalokat 
vető hűvös éjszakák 
végre felgerjesztették az er
dők agancsos daliáinak vá
gyát. Forró vérük űzi, hajt
ja őket a tehenek nyomán. 
Epekedő vágyukat, félté
keny haragjukat belehar
sogják az őszi erdők ünne
pi csendjébe. Elérkezett az 
idő, amikor a szarvasbikát 
semmi más nem érdekli, 
csak a szerelem. Éjjel-nap
pal teheneinél tartózkodik 
és jaj a vetélytársnak, ha 
háreme közelébe merészke
dik. De a „vágytársak” vé
re sincs vízből. Egyre tüze
sebb ösztönüktől hajtva, ők 
sem nézik tétlenül szeren
csésebb társuk „családi bol
dogságát” és részt követel
nek a szeptemberi herva- 
dásban kivirágzott szere
lemből. Ilyenkor azután sú
lyos, sokszor halálos párba
jok színhelye lesz a termé-

Takarmány káposztát vetnek Bulgáriában 
a vadállomány részére

Brnóból (Csehszlovákia) kapott vetőmaggal termesztési és 
felhasználási kísérleteket végeztek a bulgáriai erdő- és vad
gazdaságok, hogy alkalmas-e a tisztásokon termesztett takar
mánykáposzta a vadállomány téli takarmányozására. Ügy ta
lálták, hogy a Brassica oleracea acephala nevű, leveles ká
poszta fajta a legmegfelelőbb, mert a kedvezőtlenebb ég
hajlati és talaj viszonyok mellett is jó fejlődést ér el, nagyobb 
a levéltömege is és több rovart csalogat magához. így nem
csak a nagyvad, hanem a szárnyas vad számára is bőséges 
táplálékot biztosít. Magját ugyanúgy vetik, mint a közönsé
ges káposztáét. 10—15 cm-re növekedve palántázzák állandó 
helyére. Ültetési távolsága 50—80x80—100 cm. Ha a vad őszi- 
koratéli etetése a cél, májusban palántázzák, ha pedig téli- 
koratavaszi, akkor csak augusztusban és szeptember első fe
lében.

szarvasáUományának. 
törvény ugyan nem 
elejtését, de nem en- 
az íratlan szabály, a

szét művészi ecsetjével 
szített őszi erdő.

Ilyen készül most is! A 
távolabbról kelt bőgés hal
latára agancs koppan a rét
széli fák között és egy pil
lanattal később már a ré
ten áll a bika. Bronzszínű 
testén a felkelő nap első 
sugara csillog, erőtől duzza
dó, izmos nyakát kinyújtja, 
sokágú fejdísze a hátára 
borul, nyitott szájából pára 
száll, amint haragvó, han
gos bőgéssel fogadja ve- 
télytársa kihívását. A va
dász szinte megbűvölve áll 
a vastag gyertyán mögött. 
Szíve a torkában dobog, 
fegyverét felemeli, de nem 
lő. A réten bőgő bika jó ter- 
pesztésű, tizennégyes, nagy
értékű tenyészegyede a te
rület 
írott 
tiltja 
gedi 
„vadászetika”. A területnek 
csak kevés ilyen jó bikája 
van: hadd éljen tovább, 
hadd örökítse át gyönyörű 
külemét, jó tulajdonságait 
utódaira. így gondolkozik 
— önmagát legyőzve — a 
vadász, de másként vélek- 
szik a már egyre közelebb 
bőgő vetélytárs.

A tizennégyes nem tágít 
a rétről, nem megy a „be
tolakodó” elé — úgy látszik 
nem akarja magukra hagy
ni a rétszéli sűrűben álló 
teheneit —, hanem tovább
ra is hangos, fenyegető 
hangon válaszolgat a má
sik bikának. Az pedig jön 
rendületlenül! Közeledő 
léptei óvatlanul szórják szét 
az avart, agancsával már 
ott verdesi a gallyat a kö

zeli sűrűben. Már alig 50 
méterről feleselget egymás
nak a két elletifél és pár 
pillanat múlva a rétre ér a 
másik bika. Küleme meg 
se közelíti a „kapitális” ti- 
zennégyest, agancsa csak 
közepes tizes, de az agancs
szártól messze elálló szem
ágak a párviadalban szinte 
legyőzhetetlenné teszik — 
és viselője ennek tudatában 
is van. Súlyos, halálos sebe
ket oszt az ilyen fegyver. 
„Gyilkos szarvas” — mond
ja magában a vadász és a 
távcső szálkeresztje a bika 
lapockáját keresi. Egy pil
lanat és megkezdődik a ha
lálos viadal, de — fegyver 
dörren az öreg gyertyán 
mögül és a nyugtalan vérű 
jövevény ráomlik az erdei 
rét buja zöld gyepére. A ti- 
zennégyes egy pillanatig, 
mintegy megdöbbenve áll, 
majd hatalmas ugrással ve
ti magát a rétszéli sűrűben 
tehenei közé, ahonnan kis
vártatva már csak a távo
lodó zörgésük hallatszik. A 
vadász pedig megelégedet
ten lép 
örömmel 
megtört 
szarvas” 
fejdíszét.

zsákmányához és 
simogatja a már 
szemű „gyilkos 

érdekes alakulású
*

Idáig tart vadásznaplóm, 
egyik, emlékezetből kibőví
tet feljegyzése.

Azóta hat ősz telt el, de 
kapitális szarvasbikát még 
mindig nem lőttem. Szarvas
állományunk ugyan már el
érte — sőt néhol meg is 
haladta — a kívánt meny- 
nyiséget, de minőség tekin
tetében a legtöbb helyen 
nem üti meg azt a szintet, 
amit kedvező természeti 
adottságaink elérhetővé 
tesznek. Ezért nézzük meg 
igen alaposan, hogy milyen 
bikát lövünk. Az állomány 
minőségi fejlesztésének ve
szélyeztetése nélkül, helyen
ként korlátolt számban, ki
lőhető „kapitális” szarvas
bikákat fordítsuk a bérkilö
vési igények jelentős nép
gazdasági • érdeket szolgáló 
kielégítésére; magunk azon
ban még elégedjünk meg a 
tenyésztés szempontjából 
értéktelen, sőt káros egye- 
dek nem kisebb vadász
örömmel járó elejtésével.

dr. Bertóti István
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épül

a mohácsi 
farostlemez

gyár
<_________________J

A Mohácsi Farostlemezgyár 1959. 
első negyedében megkezdi működé
sét. Meggyorsult ütemben folynak az 
új, hatalmas üzem építkezései és sze
relő munkái. Az építési munkák tel
jesítésében némi lemaradás van, az 
építő munkások a hátralevő időszak
ban ezt a lemaradást is be akarják
hozni.

A központi épületcsoport

0

A lapképző csarnokban a Német Demok
ratikus Köztársaságból importált prés

gépeket szerelik.

Serényen folyik a munka a trafó épület 
és a hozzá csatlakozó szabadtéri kap

csolórészek építésén és összeszerelésén is.

Beépítik az anyagelőkészítő torony 
vasszerelékeit.

o

Épül a vízlágyító. A képen az alapozás 
vasszerelése látható.

0

MEG KELL SZÜNTETNI 
az éjszakai kirakodást Felnémeten

Az Északmagyarországi Fűrészüzem felnémeti telepén esztendőkön át gondot jelentett — és úgy látszik még ezután is gondot jelent — a rönktárolás. Hiába nagyobbították meg ugyanis a telep tároló területét, még mindig szűknek bizonyul. A legnagyobb gondot, a tárolás kérdését tehát csak felsőbb segítséggel tudják megoldani.A felnémeti telepen különben rakodó daru működik, ahol Vas László brigádja éjjel-nappali munkában 120 százalékos teljesítményt szokott elérni. A kirakással, legalább is az éjszakai kirakással még mindig nincs teljes rend Felnémetiben. A telep vezetői ugyan ívlámpákat szereltettek fel, de ezek az ívlámpák csak egyoldalúan világítják meg a rönköket. Ebből aztán változatlanul elék sok baleset származik. Februárban hat, márciusban egy, áprilisban tíz, májusban hét, júniusban öt, júliusban három balesetet szenvedett rakodó munkást tartottak nyilván a telepen, aki három napon túl gyógyult. Mansi Aladárt agyrázkódással vitték a kórházba. Erdélyi Vendel boka- és ujjsérülést, valamint hátsérülést szenvedett. Barta János hat napig feküdt, mert rönkrakás közben az elégtelen világítás következtében a lábát horzsolta. Juhász Sándor ugyancsak hátsérülést szenvedett, Daragó Lajos pedig a halántékán sérült meg a rönkhajtórúdtól. Ö bizony szerencsésen úszta meg a balesetet, mert sérülése akár halálos is lehetett volna. A telep vezetői hangsúlyozzák, hogy érthetetlennek tartják, miért ragaszkodik a MÁV az 
éjszakai kirakodáshoz, amelynek során nemcsak ezek a súlyosabb balesetek, hanem igen sok egy-két napos sérülés is előfordult. Nem lehet úgy világítani a vagont, hogy az teljes fényben ússzon az éjszakai kirakásnál, nem lehet elkerülni száz százalékosan a balesetet. Azt is mondják a telep dolgozói, hogy számukra az is érthetetlen, hogy a teleppel szembeni erdőgazdaság rakodó területére érvényes az éjszakai rakodási tilalom, pedig csak húsz-harminc méter választja el egymástól a két rakodó helyet. Ezenkívül pedig mind a fűrésztelep, mind az erdőgazdaság azonos felügyeleti szerv keretébe tartozik. Ez más szóval azt jelenti, hogy a fűrésztelep dolgozóira is ki kell terjeszteni az éjszakai kirakodási mentes
séget!A KORSZERŰ SVÉD FŰRÉSZTELEPEKEN egy m3 rönk feldolgozása a rönktérről a fűrészáruraktárig 2—2,5 munkaórát igényel. Ugyanehhez a munkához — a stuttgarti „Holz-Zentralblatt“ szerint — Közép-Európa telepein 4—4,5, a nyugat-német telepeken pedig 5—8 munkaóra szükséges.
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Áresés a nemzetközi fapiaconA második világháború befejezése óta a fakitermeléssel és a fapiaccal foglalkozó cikkek többségükben úgy kezdődtek, hogy ez az a nyersanyag, amely iránt a legszilárdabb a kereslet, s amely legbiztosabban tartja egyre emelkedő árszínvonalát. A világpiacot általában a fahiány jellemezte, s a kereslet mindig erősebb volt, mint a kínálat. Lényegében az állandó fahiány volt az oka annak, hogy egyes államokban — különösen a fában szegény Nyugat-Európában — egy új iparágnak vetették meg alapját: a farost- és forgácslemez- gyártásét.
A világ rostlemeztermelése 1938- tól 1955-ig 823 000 tonnáról 3 190 000 tonnára emelkedett, a világ forgács

lemeztermelése pedig, amely 1950- ben még csak 20 000 m2 volt, 1956- ban már 1 025 000 m2-re növekedett,
Az ENSZ statisztikája szerint a világ fakitermelése (tűzifát is beleérti 

millió köbméterekben a következő

Szovjetunió ......................................................
Románia ..........................................................
Lengyelország....................................................
Csehszlovákia ..................................................
NDK...................................................................
Bulgária ..........................................................
Magyarország ..................................................
Kína.....................................................................

Szocialista országok összesen . . .
Franciaország ..................................................
Svédország......................................... ...............
Finnország........................................................
NSZK ...............................................................
Jugoszlávia ......................................................
Olaszország .....................................»...............
Ausztria...............................................................

Nyugat-Európa összesen.............
USA ...................................................................
Kanada ............................................................
Brazília...............................................................

Amerika összesen..........................
Afrika összesen..............................

Japán .................................................................
Indonézia ..........................................................
India....................................................................

Ázsia összesen.................................
Óceánia összesen ..........................
A világtermelés összesen ...........A fakitermelés bekövetkezett csökkenése természetesen erős hatással volt a cellulóz termelésének alakulására is. 1955-ben az évi termelés még 11 százalékkal, 1956-ban már csak 6 százalékkal, a múlt évben pedig mindössze 1 százalékkal növekedett. A világtermelés növekedése elsősorban a szocialista államok

Szovjetunió .......................................................
Szocialista államok összesen . . .

Egyesült Államok .........................................
Kanada .............................................................

Amerika összesen..........................
Svédország.........................................................
Finnország........................................................
NSZK ...............................................................
Norvégia ...........................................................
Ausztria...............................................................

Nyugat-Európa összesen.............
Japán .................................................................

Ázsia összesen.................................
A világtermelés összesen ...........

19'37. 19>55. 1 956. 11957.
1 034 1 919 2 015
2 229 3 329 3 482 3 650
5 963 18 815 20 007 19 660
4 780 9 209 9 400 9 747

10 852 28 236 30 141 29 350
3 524 3 883 4 089 4 700
5 191 2 750 2 841 3 100
1 042 1 311 1 372 1 420
1 096 1 259 1 247 1 316

365 552 574 588
9 272 11 890 12 630 13 300

441 1 899 2 180 2 470
460 1 945 2 240 2 550

23 333 45 920 49 008 49 450A kapitalista államokban a termelés csökkenése természetesen arány
ban van a fa világpiaci árának 
csökkenésével, hiszen mindkettőnek a lanyhuló piaci helyzet az oka. A különböző tőzsdék jegyzései szerint a csökkenés 5 százalék körül mozog, 

s egyes becslések szerint az idén már megközelíti a kapacitás a 3 millió m2-t.
A fakitermelés a statisztikai adatok szerint a farost- és forgácslemez- elterjedése ellenére is — a természetes korlátokon belül, bár egyes helyeken azokat túllépve — évről- 

évre növekedett. 1955-ben még 5 százalékos emelkedés volt világviszonylatban, de 1956-ban, amikor a beruházások a kapitalista államokban csökkenni kezdtek, ez a növekedés megállt. 1957-ben azután a legfontosabb fakitermelő országokban már elég jelentős volt a kitermelés csökkenése, s noha 1957- ről még összefoglaló adatok nincsenek, a helyzetet ismerős szakkörök véleménye szerint 1957-ben a csökkenés jelentős volt.
<*)

1937. 1954. 1955. 1956.
262 299 334 327
18,6 17,0 17,6 17,8

17,9 18,7
12,9 12,1 14,9 14,5

9,1 10,2 9,3 8,6
4,1 6,7 4,7 4,1
3,1 3,0 2,8 3,2

20,4 20,5
355 384 421 413

21,5 45,0 45,2 44,3
46,1 41,4 41,4 42,7
47,6 40,0 40,2
29,5 22,2 25,8 22,0
22,6 19,1 18,2 18,0
13,8 11,6 11,6 13,7
12,0 10,9 11,9 10,6

225 ■' 229 232 232
200,0 203,5 320,4 316,6

67,4 88,8 92,9 98,0
160,0 103,7
450 514 587 587
80 87' 87 86
75,0 56,2 58,6 64,7

50,0 53,9 53,7
11,5 15,8 12,4

110 157 167 173
8 20 20 20

1208 1441 1514 1511növekvő termelésének köszönhető, mivel az Egyesült Államokban és Kanadában a visszaesés igen erős volt. A rendelkezésünkre álló — kissé hiányos — statisztika a világ 
facsiszolaí- és cellulóz termelését a mutatja ki: (1000következőkben tonnában).

azonban ha tekintetbe vesszük, hogy ugyanezekben az államokban a nyersanyag árának csökkenésével párhuzamosan infláció is tapasztalható, a reális árcsökkenés ennél 
jóval magasabb.A fa iránti kereslet mindig is pár

huzamos volt a beruházási konjuk- turával. Mivel pedig a legderülátóbb jelentések is a beruházási konjuk- tura további lanyhulását várják 1958-ra, így aligha valószínű, hogy a fakitermelés és a fapiac tendenciája a kapitalista államokban az idén megváltozna. A szocialista államokban a helyzet persze egészen más. Ezekben az országokban a fakitermelés nagyságát a rendelkezésre álló erdők kitermelési terve határozza meg, tekintetbe véve azt is, hogy az állandó pótlás milyen mennyiségű fa kivágását teszi lehetővé.A mindig is szilárd faárak tehát szintén a dekonjuktura áldozotává lettek.
Dr. Aba Iván

Érd öle! tár ozás Mexikóban
Mexikónak becslés szerint 10 millió 

hektár fenyőerdeje van, amelynek 1/5 ré
sze még érintetlen. Ennek ellenére az 
ország évente 12 millió dollárt fizet a 
külföldről behozott papír- és cellulóz
anyagért, noha egész szükségletét 500 OOOm8 
fenyőfával, vagyis mintegy 200 000 hektár 
erdő rendszeres használatával fedezhetné, 
mert a fenyvesek évi és hektáronkénti 
növedéke 3 m8 körül mozog. Ennek a 
visszás helyzetnek megszüntetésére a 
kormány a fővárostól 500 km-nyire ki
jelölt egy 500 000 hektárnyi területet 
(amelynek felét fenyvesek borítják) és 
elrendelte a fakészlet felvételét, mert itt 
tervezi a szükséges cellulóz- és papír
gyárak, valamint egyéb erdészeti ipar
telepek felépítését. A leltározás költsé
geit az ország iparosításának előmozdí
tására alapított bank (Nációnál Financien) 
biztosította. A munka 1953 őszén, az elő
zetes tájékoztatást szolgáló próbateres 
becslésekkel indult meg. Ezek eredmé
nyei alapján történt a terület határainak 
kitűzése és a háromszögelési pontok rög
zítése. A térképek légifényképekről ké
szültek; az alkalmazott módszert a szer
zők részletesen ismertetik. A földi állo
mány-felvételek tanúsága szerint az 
558 000 ha-nyi területen lévő e’egyes erdő 
fakészlete 25 millió m3 fenyő- és 500 000 
m8 a lombfa. Ezek évi növedéke 1 000 000 
m8. (Unasylva, Roma, 1958. 12. évf. 2. sz.)

A VILÁG RÉTEGELTLAP-TER- 
MELÉSE. 1938 óta a termelés 3 mil
lió m3-re emelkedett, de az utóbbi 
3 évben csökkenő irányzatot mutat. 
Ennek főként a forgács- és rostlapok 
rohamos térhódítása a magyarázata. 
Viszont folyamatban vannak már 
próbálkozások a két új termék és a 
rétegeltlap kombinálására; ez az 
utóbbi gyártását ismét növelheti. (Unasylva, Roma, 1958. 12. évf. 2. sz.)

*
Növekedik a világ rostfatermelése. A FAO (az Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete) erdészeti osztályának 11. évkönyvéből közöl adatokat. A világ összes erdőterületének 2/s részénél is nagyobb hányada még feltáratlan. Európa országaiban a szerfakihoza- tal 7 és 93 százalék között ingadozik; a mi 53 százalékos termelésünk az átlagot közelíti meg. A világ szerfatermelésének y4 részét ma már rostfa képezi, s ennek majdnem pontosan a fele az USA és Kanada erdeiből kerül ki.
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rl I R e K
Okoz-e hivatásbetegséget 

az erdei munka?
A kérdés vizsgálata nemcsak szociális, 

hanem népgazdasági szempontból is fon
tos, mert a betegség elhárítása a mun
kás teljesítőképességét és az egyre sú
lyosbodó munkásutánpótlást is kedvezően 
befolyásolja. Háromezer erdei munkás 
testalkat- és egészségvizsgálata azt mu
tatta, hogy 18-tól 65 éves korig: 1. a test 
nagysága és súlya, a derék hossza és 
átmérője növekszik, a végtagok bizonyos 
ideig izmosodnak, majd az erősödés 
csökken; 2. a vállak, a medence és a 
csípőszélesség erősödése folyamatos; 3. a 
kéz hossza és szélessége, valamint a ta
gok hossza bizonyos méret elérése után 
gyakorlatilag nem változik; 4. a test 
izmosodása 26—45 éves korig a legna
gyobb, a munkateljesítmény ebben az 
időszakban haladja meg a normát (a finn 
favágóké 30—40 éves korig), előtte és 
utána normán aluli. Jellemző hivatásbe
tegségnek tekintendők: 1. a csontozat és 
a járószerkezet megbetegedése (lúdtalp, 
gerincferdülés, reuma stb.); 2. az emész
tőszervek (fogazat, gyomor, máj stb) bán- 
talmai; 3. a légzőszervek megbetegedései 
(hörghurut, torok- és tüdőgyulladás stb.). 
Az erdei munkák mind nagyobbmértékű 
gépesítése, az úthálózat kiterjesztése és 
ezzel a munkahely könnyű elérése, meg
felelő védökunyhók és ruházat rendelke
zésre bocsátása és egyéb munkaviszonyok 
megjavítása nemcsak a dolgozók egész
ségének fenntartását, hanem a nehéz 
testi munka könnyítését is szolgálja. (Der 
Forst- und Holzwirt, Hannover, 1958. 13. 
évf. 10. sz.)

*

Kinevezések. Az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője Zelnik Istvánt az északsomogyi állami erdőgazdaság (Zamárdi) igazgatóhelyet
FILM

örvényben. Bonyolult história egy, a 
bűn útjára tért egyetemi hallgatóról, aki 
a gyilkosságtól sem riad vissza, csak
hogy dorbézolásaihoz megszerezze a 
pénzt. Adva van még egy jó adag sze
relem, udvarló képében felbukkanó de
tektív, énekesnő képében felbukkanó ár
mány, mindez a bűnügyi filmek innen- 
onnan már ismert izgalmas fordulatai
val és megfelelő mennyiségű romanti
kával körítve. Ebből az új olasz filmből 
sajnos nagyon hiányzik az eddig látott 
olasz filmek többségének emberi monda
nivalója, közvetlensége, művészi realiz
musa. De azért különösen azoknak, akik 
szeretik a fordulatos, feszültségekben 
gazdag történeteket, jó szórakozást nyújt 
ez az olasz temperamentumhoz alkal
mazkodó film.

A fejedelem bajnoka. Kétféle változat
ban készült ez a fényes kiállítású, rend
kívül mozgalmas szovjet film, s mind
járt hozzátehetjük, hogy mindkét válto
zat: a szélesvásznú és a normál egyaránt 
maradéktalan művészetet nyújt. A széles 
kép távlatait eddig még nem láttuk ilyen 
lenyűgözőnek, szemet gyönyörködtető- 
nek. A természet panorámája, a köaös 
távolba kanyargó Dnyepr, az erdők, a 
mezők szinte megfogható valóságban, 
színes közelségben tűnnek elő, a követ
kező képekben pedig már tarkán hullámzó 
harci tömegek, páncélos vitézek lélekzet- 
állító viadala ragad magával bennünket. 
A képek magával sodró ereje azonban 
nem csak a széles vásznon, hanem nor
mál méretű változatban is csaknem csor
bítatlanul érvényesül. Ha mindehhez a 
sok megkapó külsőséghez, technikai meg

tes főmérnökévé nevezte ki. — Ugyancsak kinevezte Horváth Istvánt az OEF erdőrendezési főosztálya erdőrendezési felügyelői osztályának vezetőjévé és Németh Vilmost a középsomogyi állami erdőgazdaság igazgatójává.
*

Felmentések és áthelyezések. Az OEF vezetője Cseh Gyulát a kaposvári erdőgazdaság igazgatói teendőinek ellátása alól felmentette és a nagyatádi erdőgadasághoz erdészeti szakelőadói munkakörbe helyezte át. 
— Futsz Józsefet a nyíregyházi erdőgazdaság főmérnöki teendőinek ellátása alól felmentette és ugyanott művelési csoportvezetői munkakörbe áthelyezte.

*
Kitüntetés és pénzjutalom. Az OEF vezetője Matolcsi Andort, az esztergomi erdőgazdaság erdőművelési csoportvezetőjét a kopárfásítás elméletének kidolgozásával kapcsolatban végzett munkájáért az Erdészet Kiváló Dolgozója kitüntetésben és pénzjutalomban részesítette.

*
Jutalmazás. Az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője Molnár Gyulát, a sárvári erdőgazdaság szelestei erdészetének parkőrét az erdőgazdaság parkjában és kertészetében végzett kiváló munkájáért 500 forint jutalomban részesítette.

oldáshoz hozzászámítjuk a népmeséi mo
tívumokból és történelmi elemekből szö
vődő történetet, továbbá Ptusko-nak, a 
Guliver, az Arany kulcsocska, a Kővirág, 
a Boldogság madara rendezőjének ki
tűnő rendezői munkáját és a Szibériai 
rapszódia, a Találkozás az Elbán, a Vi
dám vásár, a Makszimka, a Zsurbin csa
lád főszereplőjének, Borisz Andrejevnek 
erőteljes alakítását, tisztában lehetünk 
azzal, milyen élménnyel gazdagítja ez a 
film a nézőt. Elsősorban az ifjúság szá
mára élmény ez a mozgalmas, tömegje
lenetekben, hősi viadalokban bővelkedő 
film, de ez nem jelenti természetesen 
azt, hogy bármilyen korosztálynak ne 
szerezne maradéktalan szórakozást.

Betörő az albérlőm. Egy jóságos öreg
asszonyhoz öttagú betörő-banda költözik 
albérletbe. Persze az öregasszony mit 
sem tud albérlői valódi foglalkozásáról, 
abban a hitben élvezi a félrevezetésként 
feltett gramofonlemez régi menüettjét, 
hogy az öt „úriember“ tehetséges mű
kedvelő zenész. A jóság és a gonoszság 
„egymás mellett éléséből“ származik 
azután ennek a sok helyen ötletes, hol 
a nevető izmokat, hol az idegeket izga
lomban tartó angol film számtalan bo
nyodalma, míg — kissé furcsa körülmé
nyek között ugyan, de — végül is a jó
ságos öregasszony elnyeri méltó jutal
mát, az öt betörő pedig megérdemelt 
bűnhődését — miként a kevésbé bonyo
lult mesékben szokásos. Könnyű, másfél
órás szórakozás, színes filmen, bár en
nek — már mint a színezésnek — nem 
sok értelmét? láttuk ennél a filmnél.

Távlati vadgazdálkodási fejlesztési 
tervek. Az OEF vezetője 44/1958. számú utasításban intézkedett a távlati vadgazdálkodási fejlesztési tervek készítéséről. (Megjelent az Erdészeti Értesítő ez évi 33. számában.) Az utasítás értelmében a vadgazdálkodási távlati fejlesztési tervet erdőgazdaságonként, erdészetenként és vadászterületenként — az erdőgazdaságok központjában alakított bizottságok október 1-ig kötelesek el, 
készíteni. A kész terveket a főigazgatóság erdőgazdasági főosztályára kell felterjeszteni. A tervek kidolgozásánál az Erdőhasználati Utasítás ide vonatkozó fejezete értelmében kell eljárni.

*
Az erdőművelési kötelezettségek 

számbavételéről és nyilvántartásáról részletes utasítást adott ki az OEF vezetője 43/1953. szám alatt. (Megjelent az Erdészeti Értesítő 33. számában.) Az utasítás szabályozza a természetes újulatok és véghasználati alátelepítések, a vágásfelújítási kötelezettségek és azok változásának, valamint az erdőtelepítési kötelezettségek és azok változásának nyilvántartását.
*

Az erdőgazdaságok álló- és forgó
eszközeinek év végi leltározását ez évi szeptember 30-ával, mint forduló nappal kell elkészíteni. A leltározás kérdésében intézkedő 45/1958. OEF számú utasítás bizonyos tekintetben módosítja a 45/1956. OEF számú ide vonatkozó alaputasítást.

*
Az Erdő augusztusi számában bőséges anyagot találhatunk, tíz tanulmány foglalkozik a legkülönbözőbb erdőgazdasági problémákkal. Kiemelkedik Agfalvi Imre írása az 1935. évi, jelenleg is érvényben lévő erdőtörvényről. írásában részletesen elemzi, hogy az erdőtörvénynek mely részei avultak el és összefoglalóan megállapítja, hogy annak egyes részei már nem tekinthetők hatályban levőnek. Nyilvánvaló tehát — írja —, hogy új erdőtörvény

re lenne szükség, vagy legalább is 
az összes érvényes jogszabályokat 
magába foglaló erdőgazdasági kó
dexet kellene készíteni.

*
A hazai cellulóz- és papírterme

lés hosszú távú fejlesztéséről találunk érdekes tanulmányt a Közgaz
dasági Szemle legutóbbi számában. A tanulmány kedvező perspektívát tár fel, rámutatva népgazdaságunk nagyságrendileg szinte meglepő tartalékainak feltárására. A szerzők, 
Antos László, az Országos Tervhivatal főosztályvezető helyettese, dr. 
Koródi József és Salamon Ödön, az Országos Tervhivatal munkatársai azt a végső következtetést vonják le, hogy az 1957. évi 179 millió forintos devizateher 1965. után a papír- és cellulóziparban megszűnhet, sőt bizonyos devizabevételt lehet már elérni.
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Októberben hozzuk 
nyilvánosságra újítási 

pályázatunk eredményét
Az Erdőgazdaság és Faipar újítási, 

levelezői pályázata augusztus végén 
lejárt. Összesen 26 pályamunka érke
zett be, köztük több olyan, amely 
nemcsak elvi, hanem gyakorlati újí
tási gondolatokat is felvet. Termé
szetesen — a pályázati feltételek ér
telmében azok a pályamunkák is ko
molyan számításba jönnek az elbírá
lásnál, amelyek az újító-mozgalom 
elvi kérdéseit vetik fel. A bíráló bi
zottság megalakult és a pályázati 
eredményeket lapunk legközelebbi, 
októberi számában hozzuk nyilvános
ságra.

*
Nyármagot kaptunk Üzbekisztán- 

ból. A sárvári Nyárfakutató Kísér
leti Állomás homokfásítási és szik
fásítási kísérleteihez az Üzbég Szo
cialista Köztársaság karakumi tudo
mányos kísérleti állomásától Populus 
pruinosa és Populus euphratica nyár
magot kapott. A küldemény az óriási 
távolság ellenére hat nap alatt érke
zett meg és kitűnő csíraképességű.

*
200 éve jelent meg Moser, W.: „Grundsätze der Forstökonomie” című könyve, az első erdészeti gazdaságtan.

♦

Díjtalan szaktanácsadás 
az Országos Mezőgazdasági KiállításonA szeptember 12-től 28-ig tartó Országos Mezőgazdasági Kiállításon a látogatók megfelelő szakmai tájékoztatása érdekében a MEZŐGAZDASÁGI KIADÓ PAVILONJÁBAN a növény-, gyümölcs- és szőlőtermesztéssel, állattenyésztéssel, baromfitenyésztéssel és méhészkedéssel kapcsolatos kérdésekre a mezőgazdaság ezen ágainak kiváló szakértői díjtalanul adnak tanácsokat az érdeklődőknek az alábbi időpontokban:

Az alcsúti arborétum értékeit mutatja be a Természettudományi Köz
löny most megjelent augusztusi száma. A világhírű libanoni cédrus mellett szomorú bükköt, parafatölgyeket, évszázados juharfákat és hazánk legöregebb akácfáját találjuk az erdészeti szempontból is fontos arborétumban.

*

A Balatonkörnyék fásítása
Az elmúlt évek tapasztalatai alap

ján jelentős lépéssel haladt tovább 
a Balatonkörnyék fásításának terve. 
Most fejeződtek be a tizenötéves fá
sítási terv kidolgozásának munkála
tai az elmúlt három esztendei mun
ka tanulságai alapján A tizenötéves 
terv a balatonkömyéki fásítást hat 
szakaszra bontja és ennek megfele
lően hat csemetekertet létesítenek, a 
feladatok eltérő követelményeihez 
igazodva. Elsősorban a további sú
lyos károsodásoknak kitett kopárok
nak a fásítását kívánják végrehaj
tani Tapolca vidékén, a Szentgyörgy 
hegyen, a Csobánc kopár lejtőjén. A 
másik sürgős feladat a balatonfüredi 
Nagymező fásítása és általában a 
Balaton északi partvidékén a kiter
jedt legelőterületek fásításának 
megoldása. Ezek a feladatok mint
egy 1800 holdat tesznek ki. A déli 
Balaton-partón mintegy 5') kilomé
ter hosszú ligetes partszegély kiala
kítása a fásítási tervek célkitűzése.

A Magyar Utánpótlás Válogatott—Buda
pesti Erdészeti Traktor SC előkészületi 
labdarúgó mérkőzést a szakmai dolgozók 
részéről is nagy érdeklődés előzte meg. 
Az erdész fiúk nagy becsvággyal ját
szottak és bizony nem eredménytelenül. 
Magyarország harmadik legjobb csapa
tának 70 percig sikeresen ellenálltak. A 
jó képességű NB I-es játékosok csak ne
hezen tudták bevenni a lelkes Erdészet 
kapuját. A félidő 1 :1-es kitűnő ered
ménye után csapatunk még vezetésre is 
szert tett, amelyet csak a 65. percben 
egyenlített ki a válogatott. Végül is 
azonban az utolsó percek eredménye 
nyomán 6 : 2-re kikapott csapatunk. (Az 
erdészet gollövői itt: Kovács és Pálházi.) 
Egyes vélemények szerint a második 
félidőben ha nem állítottunk volna be 
tartalék játékosokat, az eredmény na
gyon szoros lehetett volna. Persze a ki
alakult végeredményen sincs mit szé- 
gyelni, különösen ha az egész mérkő
zést figyelembe vesszük. Egyúttal viszont 
annál sajnálatosabb, hogy a magyar lab
darúgás ilyen gyenge utánpótlással ren
delkezik.

A Budapesti Erdészeti Traktor SC min
den szakosztálya az új rajtra készül. Elő
készületi mérkőzések, edzések biztosítják 
a jó felkészülést. A múlt évi eredmé
nyek megtartásához és még jobbak el
éréséhez azonban megfelelő irányítás, 
vezetés is szükséges. A sportkör elnök
ségének egy része viszont lemorzsolódott, 
más része nem, vagy alig dolgozik, tor- 
zsalkodik. A lelkesen dolgozó, sportsze
rető elnökségi tagok és a sportolók ke
resik a kibontakozást. Mi is úgy véljük, 
hogy a kollektív vezetést mielőbb meg 
kell erősíteni és a sportkörben uralkodó 
szellemet lényegesen meg kell javítani. 
Ehhez a munkához az új elnöknek is 
mielőbb hozzá kell kezdeni.

Lapunkhoz is eljutott a hangja annak a 
javaslatnak, hogy a MEDOSZ elnöksége 
szerezze meg a hozzá tartozó budapesti 
vállalatok és hivatalok támogatását ah
hoz, hogy a MEDOSZ Népfürdő utcai 
sporttelepéből egy sportolásra, klubéletre, 
a sportolók nevelésére alkalmas szak
szervezeti sportlétesítményt hozzanak 
létre. Ügy véljük, hogy ezt a javaslatot 
a szakszervezet minden tagjának támo
gatni kellene.

szeptember 13-án,
szeptember 17-én,
szeptember 20-án,
szeptember 21-én,
szeptember 27-én,
szeptember 28-án,

szombaton délután 2—6-ig növénytermesztésről Gonda Béla, a Földművelésügyi Minisztérium osztályvezetője, több kukoricatermesztési és növénytermesztési szakkönyv szerzője,szerdán délután 2—6 óráig gyümölcstermesztésről Feny
ves Pál tudományos kutató,az „Üj gyümölcsös telepítése és gondozása”, a „Gyümölcsfák ápolása” és más szakkönyvek szerzője,szombaton délután 2—6-ig szőlőtermesztésről Csepreghy Pál, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola adjunktusa, a „Szőlőfajtáink” és a „Szőlő metszése” című művek szerzője, ,vasárnap délután 2—6-ig gyümölcstermesztésről Mohá- 
csy Mátyás Kossuth-díjas egyetemi tanár, a „Házikert gyümölcsöse” és sok más népszerű gyümölcstermesztési szakkönyv szerzője,szombaton délután 2—6-ig baromfitenyésztésről Báldy Bálint, a gödöllői Kisállattenyésztési Kutató Intézet osztályvezetője, „A baromfi tenyésztése” c. szakkönyv szerzője,vasárnap délután 2—6-ig méhészetről Koltay Pál, a „Méhészet” című szaklap felelős szerkesztője

ERDŐGAZDASÁG 
és FAIPAR1958. évi 9. szám. Ára 2 forint.

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság 
Főszerkesztő:

DR. BALASSA GYULA

ad felvilágosításokat az érdeklődőknek.Keresse fel a kiállításon a Mezőgazdasági Kiadó pavilonjának szaktanácsadóit a jelzett időben!

Felelős szerkesztő: 
ÁKOS LÁSZLÓ

Megjelenik havonta egyszer 
Előfizetési ára: Egy évre 24 Ft. félévre 12 Ft 

Szerkesztőség:
Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em. 

Telefon: 110-025.
* Kiadóhivatal:

Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em. 
Telefon: 123-410

Kiadásért felelős:
A Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó 

Vállalat vezetője
Előfizetéseket felvesz a Posta Központi
Hírlapiroda. Bpest V.. József nádor tér 1.
Telefon: 180-850. Csekkszámlaszám: 61055

Példányszám 3200
45082’689/2 - Révai (Fel.: Povárny Jenő)
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„Szebb, gazdagabb, látványosabb, 
mint az előkészületekből következ
tetni mertünk volna“ — ez az őszinte vélemény alakult ki a 62. Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár ünnepélyes megnyitása után azokban is, akiknek már a készülődés heteiben alkalmuk volt bepillantani a „kulisszák mögé“. Vonatkozik ez a megállapítás az erdészet és 
i faipar kiállítására is.

A szolnokiak suhángkiemelő ekéjeAz első pavilonban kapott helyet 
a vadászati kiállítás, ahol értékes aranyérmet nyert trófeákban, ritka vaddisznó, muflon és őz agancsokban gyönyörködhetnek a látogatók. Látványos a MAVAD és az Erdei Melléktermékeket Értékesítő Vállalat bemutatója. A másik nagyméretű pavilon a faipar keresztmetszetét tárja a közönség elé. A kiállításnak ez a része is végigvezet a fejlődés szakaszain, bemutatva a donga, a lemez, a láda és a gyufaipar, valamint a kémiai feldolgozást. A takarékosság, a komplex feldolgozás jelentőségére mutat rá a kiállítás egyik legérdekesebb részlete, a farost- és forgácslemezipar tablója. Ez az iparág világszerte rohamosan fejlődik, mert ez biztosítja a faanyag leggazdaságosabb feldolgozását, a szó szoros értelmében az utolsó kis forgácsszemig.Az idei kiállítás egyik igen népszerű újdonsága a gyufacimke kirakat, amely szinte az összes gyufacímkéket felsorakoztatja. A látogatóknak sem kell üres kézzel távoz- niok a kiállításról, mert ízléses celo- fántasakban kétféle, 50—50 darabot 
tartalmazó gyufacimke gyűjteményt 
vásárolhatnak.A pavilonok előtti térségen a technika világa tárul a látogató elé. Az erdei munka megkönnyítői, különböző gépek sorakoznak az utak mentén. Túlnyomó részük olyan 
gép, amely az előző kiállításokon 
még nem szerepelt s ez a fejlődés is 
bizonyítja, hogy az erdők világában 
is mind rohamosabban tért hódít a 
technika. 1952-ben az erdei munkák 

gépesítése még a nullával volt egyenlő. Jelenleg már 3£|,3 százalékban, 1970-ig pedig 70 százalékban gépesítik az összes erdőgazdasági munkákat, a csemeteültetéstől a szállításig. S ha a felvonultatott gépparkot szemléljük, ez a 70 százalékos arány könnyen elérhetőnek tűnik. Mindjárt a pavilon mellett áll 
a hatalmas német útgyalú, továbbá a szovjet gyártmányú mélyen

szántó eke, a PP—50-es, amely 70 cm mélységben, 50 cm szélességben szánt. Az eke külön érdekessége, hogy nálunk tökéletesítették, a deszki gépállomás dolgozói vágóéllel szerelték fel, amely elvágja az eke útjába kerülő gyökereket. A sorközi művelés egyik legújabb eszköze a 
rotációs kapával felszerelt Maul
wurf, valamint a tárcsás sor közi 
művelővel ellátott ápológép. A Budapesti Járműgyár új termék? a 
légfékes rönkszállító pótkocsi, amely után a külföld is érdeklődik. Valóságos összkomfortos, mozgó lakosz

A „MULI” és a nagyteljesítményű erdei útgyalú

tály az új típusú, nyolc személyes, 
hőszigetelő falakkal épített lakó
kocsi, amely a motorfűrészes brigádok részére nyújt átmeneti otthont. Főleg olcsósága miatt tarthat nagy érdeklődésre számot a nyugatnémet
országi Mercedes gyár könnyű erdei 
vontatója, amely 100 kilométerenként mindössze 6 liter gázolajat A>- gyaszt.A gépkiállítás fő helyén kapott helyet, és méltán, a szolnoki erdő
gazdaság kollektívája által szer
kesztett suhángkiemelő eke. A trak- torvontatású eke 10 óra alatt 18 000 suhángot emel ki, anélkül, hogy gyökérzetükben kárt tenne. Nem messze az új géptől reggeltől estig búgnak a motorfűrészek s népes csoportok állják körül Fábián bácsit, a sárospataki erdőgazdaság kormánykitüntetéses motorfűrészkezelőjét, aki nem kevesebb, mint 16 féle motorfűrésztípuson mutatja be már- már művészetté fejlesztett tudományát. Érdekes darabja a gépkiállításnak a JÄTKE finn gyártmányú 
kérgezőgép, amely kis fára a legbe- váltabb típus, s ugyancsak minden adottsága megvan a közkedveltségre az új csehszlovák gyártmányú erdőművelési gépeknek, köztük a 
motorrobotnak és a kizárólag erdőgazdasági munkákra készült Zetor- 
Szuper kerekes vontatónak. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a felsoroltakon kívül még számos magyar és külföldi gép vonul fel az erdészeti kiállításon, — a magasban például a svájci MF—10 típusú kö
zelítő kötélpálya működik, alatta a 
Csepel D 420-as önrakodó gépkocsi nyújtja feléje hatalmas daru-karját — bízvást mondhatjuk, hogy az idei erdészeti kiállítás gépesítési része is gazdagabb, látványosabb az eddigieknél s nemcsak a közönségnek, hanem a szakembereknek is sok újat mond.
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Az erdőgazdaság hároméves terve
Keresztesi Béla, az Országos Erdészeti Főigazgatóság 

helyettes vezetőjének előadása 
a MEDOSZ Központi Vezetőségének ülésén,A Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezetének Központi Vezetősége szeptember végén megvitatta az erdőgazdaságok hároméves tervét és az. erdőgazdaságok dolgozóinak szociális helyzetét. Ez alkalomból Keresztesi Béla, az OEF helyettes vezetője tartott előadást.Bevezetőleg megállapította, hogy 

az erdőgazdaság legfontosabb fel
adata, hogy a népgazdaság faellátá
sát a hazai lehetőségek határain 
belül maximális mértékben bizto
sítsa. A felszabadulás óta — mondotta — hazánkban az erdőterületek nagysága 157 000 hektárral gyarapodott, s ezzel az ország összes területéhez viszonyított erdősültség! arány elérte a 13,5 százalékot. Jelentős lépés volt ez a múlt rablógazdálkodása következményeinek felszámolásában. de még mindig sok a tennivaló, ha figyelembe vesszük, hogy az átlagos európai erdősültség 28,3 százalék. Erdeink az évi 5,7 mil

Cttk.&z.lwák me.'zo^a'zdas-á^i kfatyvkiállttás

A prágai, pozsonyi és a budapesti mezőgazdasági kiadóvállalatok együttműködésének egyik fontos állomása volt a csehszlovák mezőgazdasági kiadványok kiállítása Budapesten. A Csehszlovák Kultúra rendezésében a Mezőgazdasági
CÍMKÉPÜNK

Vagonkirakás portál daruval a Budapesti 
Fűrészek Soroksári úti telepén 

(Michalovszky István felvétele)

lió köbméter faanyag szükségletünk
nek mindössze csak 53,4 százalékát 
fedezik, ezért évente 2,5 millió köbméter fát importálunk. Az iparifa előállításának területén még ennél is súlyosabb a helyzet, ugyanis szükségletünknek csak 33,8 százalékát fedezzük hazai fakitermelésből. Ugyanakkor továbbra is számolni kell az iparifaszükséglet növekvő tendenciájával és javítani kell papírfogyasz- tásunk alacsony színvonalát hazai nyersanyagok fokozott felhasználásával.A hároméves terv erdőgazdaságfejlesztési beruházásai ezeknek a céloknak eléréséhez visznek közelebb. 1960-ig 50 000 hektár új erdőt telepítünk; ebből 23 000 hektárt gyorsan növő nyárak foglalnak el, s mintegy 150 000 köbméterrel növeljük az évi fakitermelést is. Jelentős haladásnak tekinthetjük, hogy a tervidőszak végére az 1957. évi 49,6 százalékról 51,1 százalékra emelke-

Múzeumban ünnepélyes keretek között nyílt meg szeptember 19-én a Csehszlovákiában kiadott cseh, szlovák és magyar nyelvű könyvek, folyóiratok, brosúrák, plakátok seregszemléje. 23-án szakmai találkozóra került sor, amelyen 
Kratochvil Václav dr., a prágai mezőgazdasági kiadó főszerkesztője számolt be a csehszlovák mező- és erdőgazdaság helyzetéről s a szakkönyv- és szaklapkiadásról. Előadását élénk eszmecsere követte. Ezután a jelenlevők — akik között szép számmal szerepeltek kiváló tudósaink, szakembereink —, végignézték a kiállított anyagot, végül két csehszlovák mezőgazdasági filmet tekintettek meg.A rendkívüli sikerre tekintettel (a látogatók száma jóval meghaladja a tizenötezret), a rendezőség úgy határozott, hogy a TIT Pest megyei szervezete segítségével több vidéki 
városba is vándoroltatja a kiál
lítást, hogy minél többen ismerkedhessenek meg a csehszlovák mezőgazdasági kiadók érdemes munkájával. 

dik a kitermelt mennyiség iparifa aránya. Ezeknek a feladatoknak a sikeres megvalósítása érdekében az eddig még feltáratlan, termelésbe be nem vont állományok területén mintegy 600 km utat, vasutat építünk.A terv céljainak végrehajtása az 
1957. évihez viszonyítva a tervidő
szak alatt 110 millió forint értékű 
import-megtakarítást tesz majd le
hetővé. |Keresztesi Béla a továbbiakban beszámolt arról, hogy a hároméves tervben tovább növeljük fakészletünk ipari felhasználását a tűzifa rovására. A tervidőszak végére befejeződik a szombathelyi forgács
lemezgyár üzembeállítása és a fű
részüzem teljes átépítése, valamint 
a Mohácsi Farostlemezgyár első lép
csőjének felépítése. (A második lépcső építése 1962-re fejeződik be.) Ezek az üzemek évi 30 000 köbméter farostlemezzel és legalább 6200 köbméter forgácslemezzel segítik majd a többi iparágat, elsősorban a bútoripar fejlődését. Megindulásuktól kezdve feleslegessé válik ezeknek a fontos anyagoknak az importja, s iparunk mintegy 30 millió devizaforinttal olcsóbban jut ezekhez a lemezanyagokhoz.A tervidőszak végéig az erdőtelepítéseknek, az útépítéseknek, a régi üzemek felújításának és az új üzemek létesítéseinek költségein kívül csaknem 33 millió forintot fordítunk 
szociális és üzemegészségügyi beru
házásokra, valamint lakásépítkezé
sekre. A szakmunkásképzés fejlesztése érdekében a Munkaügyi Minisztérium erdőgazdasági szakmun
kásképző iskolát épít, ahol a jelentkezők kétéves üzemi kiképzés keretén belül évente egy-két ízben, több hónapon keresztül elméleti oktatásban részesülnek. így — az ipari szakmunkásokhoz hasonlóan — a vizsga letétele után valóban szakmunkásokká válnak.Az előadás utáni vitában a Közr ponti Vezetőség tagjai több kérdést tettek fel. Többek között érdeklődtek a szőlőkaró mennyiségének biztosítása, a TÜZÉP telepeken árusított fa minősége iránt. A kérdésekre válaszolva Keresztesi elvtárs közölte, hogy az erdőgazdaságok fagyártmány üzemei mind nagyobb mennyiségben állítanak elő szőlőkarót, két 
éven belül a termelők minden 
igényét ki tudják elégíteni. Idén ősszel már sikerült elérni, hogy megfelelő tűzifa tartalékkal rendelkezzenek s így a TÜZÉP telepekre már csak száraz, legalább három hónappal előbb döntött fa kerül; tű
zifában most sincs és a tél folyamán 
sem lesz hiány. A keretnek megfelelő mennyiséget a TÜZÉP telepek folyamatosan, fennakadás nélkül megkapják. Parkettkockát is már minden mennyiségben tudnak szállítani az erdő gazdaságok és hiány helyett inkább értékesítési problémáik vannak.A vita Huny a Istvánnak, a szakszervezet elnökének befejező szavaival ért véget.
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VÁLASZTÁSOK ELŐTT
NÉPKÖZTÁRSASAGUNK El

nöki Tanácsa november 16-ára 
országgyűlési és tanácsi választá
sokat írt ki. Küzdelmekkel teljes 
korszakot zár le az új választások 
kitűzése és hazánk fejlődésének 
újabb időszakát hivatott elindítani 
a november 16-i választások alap
ján megalakuló új országgyűlés.

A választások kiírásától a sza
vazó milliók döntésének napjáig 
másfél hónap áll rendelkezésünk
re, hogy számvetést tegyünk a 
mögöttünk maradt útról, hogy kö
rülnézzünk az országban: milyen 
feladatok várnak ránk, és előre
nézzünk a jövőbe. A számvetés so
rán felméri az ország népe, hogy a 
munkáshatalom, a dolgozó nép ha
talma milyen eredményeket ért el 
1953. óta, amióta a most szétoszló 
országgyűlés együtt ült.

Az eltelt öt esztendőt két idő
szakra szakítja az 1956. októberi 
ellenforradalom. A novemberi vá
lasztásokon ezekről a szomorú ne
héz napokról és hetekről is véle
ményt mond, az ország népe: a 
szavazó cédulákkal adhat csatta- 
nós választ azoknak, akik határain
kon túl vagy a határon belül, nyíl
tan rágalmazva vagy gyáván sut
togva terjesztették és terjesztik 
azt a képtelen állítást, hogy népi 
kormányzatunk és a nép nem 
ugyanazt akarja. A szavazó cédu
lákkal bizonyíthatjuk, hogy a dol
gozók bizalommal vannak a 
párt és a kormány iránt. Hogy he
lyeslik és magukénak ismerik el 
azt a politikát, amely az ellenfor
radalom leverésével megszilárdí
totta a nép igazi uralmát. Helyesli 
azt a politikát, amely a Szov- 
j e t u ni ó h o z, Magyarország ter
mészetes barátjához kapcsol ben
nünket, hiszen jól tudjuk, mint 
ahogy azt Dobi István, az Elnöki 
Tanács elnöke mondotta beszámo

lójában: „Magyarország az ellen
forradalmi lázadás és rombolás 
után néhány hónap alatt talpra- 
állt. Ez csak azért volt lehetséges, 
mert a katonai segítség után pél
dátlan arányú gazdasági támoga
tást is kaptunk a Szovjetuniótól és 
mellénk állt minden anyagi és po
litikai segítségével az egész szo
cialista tábor. “

TUDJUK JÓL, hogy a szavazó 
cédulák csak megpecsételik a ma
gyar népnek a már eddig is vilá
gos állásfoglalását, azt a bizalmat 
amivel az ellenforradalom utáni 
időszakban a kormány és a párt 
munkáját támogatta. Hiszen eddig 
is ez a támogatás tette lehetővé, 
hogy a szocialista építés 
munkája komoly sikereket hozott 
az elmúlt két esztendőben. Terme- 
1 őszövetkezeti mozgalmunk meg
szilárdult, az ipari termelés egyen
letesen, zökkenésmentesen fejlő
dött. Növekedett a lakosság jöve
delme és fellendült közoktatásunk, 
népművelésünk, egész kulturális 
életünk. „A kormány — mondotta 
országgyűlési beszédében dr. 
M ü n n i c h Ferenc miniszterel
nök — számos akadályt leküzdve, 
a dolgozók békés alkotó munkájá
ra támaszkodva, sikerrel vitte elő
re a szocializmus építését, biztosí
totta a fejlődés folyamatosságát, a 
további felemelkedés alapfeltéte
leit, emelte népköztársaságunk 
nemzetközi tekintélyét.“*

AZ ERDÉSZETI ÉS FAIPARI 
DOLGOZÓK az országos szempon
tokon túl, most — a választások 
előtti hetekben — körülnéznek a 
maguk portáján is. Számot vetnek 
az elért eredményekkel és sikerek
kel, felmérik a jelen problémáit és 
átgondolják mindazt, amit a táv
lati tervek tárnak elénk. Vannak 
bőven megoldatlan kérdéseink, de 

józan mérlegeléssel mindenki 
megállapíthatja, milyen nagyot 
fejlődtünk tizenhárom esztendő 
alatt, mit jelent a nagybirtok és a 
tőkések uralmának megdöntése, 
mit jelent az erdők népi tulajdon
ba vétele, mit jelent faipari üze
meink tervszerű, egységes fejlesz
tése a dolgozók hasznára és érde
kében. Jelenti a legkorszerűbb er
dőgazdálkodási módszerék kialakí
tását, a mértéktelen fizikai erőfe
szítések alól mentesítő gépi mun
ka rohamos elterjedését az erdők
ben is. Jelenti az egészséges mun
kásszállásokat, a jobb keresetet; 
jelenti erdésznek, erdőmérnöknek 
a beláthatatlan távlatokat nyitó, 
új erdőket telepítő, a rontott er
dőket átalakító, szívet, lelket pezs- 
dítő szakmai munkát. Jelenti el
avult faiparunk teljes rekonstruk
cióját, jelenti a szociális létesítmé
nyek sorozatát: a bölcsődéket, az 
egészséges üzemi konyhákat, ebéd
lőket, öltözőket, fürdőket, a kul- 
túrotthonokat. Hitet teszünk most 
amellett, hogy a k a r j u k-e mind
ennek a továbbfejlődését, akar
juk-e a békés jövendőt, akarjuk-e 
az építő munkát, erdőkben és fa
ipari üzemekben, az egész ország
ban. Akarjuk-e hazánk boldogulá
sát a szocialista jövendő útján: az 
egyre emelkedő életszínvonal, az 
egyre nagyobb feladatok megoldá
sának útján.

Az erdészeti és faipari dolgozók 
számára is — mint az ország egész 
népe számára — ez a választás a 
nagyszerű alkalom, hogy bebizo
nyítsa, ismeri a saját érdekeit, 
tisztán látja mi forog kockán: a 
munkáshatalom adta beláthatat
lan fejlődési lehetőségek, a b é
kés alkotó munka, a szo
cialista jövendő nagyszerű pers
pektívái, egy sokat küzdött és há
nyatott nép boldogsága.

3
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Rendelkezés
az erdőgazdaságok és a termelőszövetkezetek 

kapcsolatainak elmélyítésérőlAz Országos Erdészeti Főigazgatóság rendelkezést adott ki az erdészeti szervekhez a termelőszövetkezetekkel való kapcsolatok elmélyítése és a tsz-ek fokozott segítése érdekében. A rendelkezés az erdőgazdaságok feladatává teszi, hogy a mezőgazdasági külső munkák befejezése után a termelőszövetkezetek dolgozóit a fakitermelésnél és közelítésnél részesítsék előnyben.Az erdészetek és fűrészüzemek a kölcsönös segélynyújtás érdekében megállapodást kötnek a termelőszövetkezetekkel gépek, fogatok, munkaerő biztosítására. Ott ahol a fennálló rendelkezések értelmében az erdei legeltetés megengedhető, az erdőgazdaságok az állami gazdaságok mellett az erdei legeltetést a tsz-eknek is megengedik, kedvezményes, számosállatonként! 80 forintos áron. Az erdőgazdaságok a jövőben fokozott mértékben kötelesek előnyben részesíteni a termelőszövetkezeteket a faanyagok helyi értékesítésénél is. Az egyes erdőgazdaságok, faipari vállalatok, fűrészüzemek stb. a termelőszövetkezeteket patronáló munka vállalásával is segítik.
----------------------------------------------

Három erdészet azAlig fejeződött be a gazdasági év, október máris új, komoly feladatokkal fogadta az erdőgazdaságok és természetesen az erdészetek vezetőit és dolgozóit.
Kisújszállás

A szolnoki erdőgazdaság kisúj
szállási erdészetében a gazdaság jellegéhez mérten az erdősítés a fő feladat. Éppen ezért a talaj élőké szí
tást az üzemi erdősítésekhez és az üzemen kívüli fásításhoz már jó 
előre elvégezték. Az ősz folyamán 45 hektáron telepítenek új erdőt, 116 hektár az új fásítások területe és 40—50 hektáron végeznek pótlást. Az erdősítésnél a fő fafaj a tölgy, de bőségesen telepítenek nyárat is, főleg az utak, legelők, csatornák mentén. Az erdősítések és fásítások kifogástalan végrehajtása érdekében

Pápán 10 százalékkal 
túlteljesítették a nyárfásítási tervetA mi erdőgazdaságunk nyárfatelepítés szempontjából nem tartozik az elsők közé, éppen ezért figyelemreméltó az az eredmény, amit a pápai erdőgazdaság a nyárfafásítás terén a pápai, a devecseri és a 

magyarpolányi erdészetnél elért. Az erdőgazdságunk 10 százalékkal teljesítette túl éves nyárfásítási tervét.önkéntelenül is adódik a kérdés, hogyan értük ezt el, hiszen országos 
vonatkozásban a nyárfásítás terén 
lemaradás mutatkozik.Felülvizsgáltuk azokat a fiatalos tölgyes és fenyves-erdősítéseinket, amely fölé előhasználati állományt lehet telepíteni. Mivel a soproni erdőgazdaság biztosítani tudta az erdőgazdaságunknál hiányzó és a különleges talajra kívánkozó nyárfé- 

őszi feladatok előtt 
üzembehelyezték, előkészítették az 
erdőművelési gépeket: mind a csemete, mind a suháng és sorfa kiemelését géppel végzik. Az erdészet fahas|ználatai feladata igen csekély, egész évi fakitermelési tervük mintegy 800 köbméter.

Kaszőpuszta
A nagyatádi erdőgazdaság kaszó- 

pusztai erdészetében viszont a fakitermelés a legnagyobb feladat. Még 
mindig a tavalyi viharkár nyoma
inak eltüntetésén fáradoznak. Csaknem 1000 köbméter még az a famennyiség, amely a két év előtti vihar pusztításának tudható be és még nincs feldolgozva. A kaszópusztai erdészet ennek a visszamaradt mennyiségnek a feldolgozását szára- déktermelésként a most kezdődött gazdasági évre tervezte be, tehát 

leségeket, éltünk az alkalommal s azt túlteljesítésként erdősítésre felhasználtuk. Az eredmény kivívásában a magyarpolányi erdészetnél 
Varga József és Weber Máté kerületvezető erdészek jártak elől.Kedvező a nyárfásiítás tekintetében a lakosság magatartása is. 
A lakosság megszerette és szívesen 
veszi, ha az erdőgazdaság akár háztáji, akár dülőútak fásításához ren4 delkezésre bocsát nyárfahusángot. Nem volna teljes a beszámolóm, ha nem említeném meg a KISZ hatásos 
segítségét, hiszen az országos versenyből a Veszprém megyei KISZ bizottság került ki győztesként.

Horváth Károly erdőművelési előadó. Pápa. 

jövő októberig a rendkívüli vihar
kár utolsó nyomai is eltűnnek. Éppen a viharkár következtében egész nyáron át folyt a fakitermelés és jelenleg is öt villany fűrész és két benzinmotoros fűrész dolgozik az erdészet területén s már megtették a lépéseket további két tartalék motorosfűrész biztosítására is. 
A vihar erdőművelési kihatását még 
nem mérték fél, de előre láthatóan kétharmadrész természetesen felúj úl, ahol erre nincs meg al lehetőség, ott kirobbantják a tuskókat és felszántják a területet. Idén ősszel még nem kerül sor a vihar által érintett területek beerdősítésére, az előkészített területeket vadföldként hasznosítják vagy ugarolják.

Csák vár
A tatabányai erdőgazdaság csák- 

vári erdészetében már október első napjaiban megkezdték a fakiter
melést három gépi fakitermelő mun
kacsapattal minden munkacsapatnak két benzinmotoros és egy villanyfűrésze van. Jól halad, a talaj előkészítés is mind a véghasználati területeken, mind az áttelepítéseknél, valamint a kopárokon. Erdősítésre 
azonban csak legfeljebb október 
végén kerülhet sor. Az erdészet erdősítési feladata 256 hektár s ebből 112 hektárt még az ősszel beerdősítenek, főként lomb-csemetékkel.

Nyárfanap 
az Akadémia nagygyűlésénA Magyar Tudományos Akadémia ez évi nagygyűlését október 22— 27-e között rendezi meg. Ennek keretében az Akadémia agrártudomá

nyok osztálya erdészeti bizottsága rendezésében október 23-án, csütörtökön, 10 órakor Keresztesi Béla, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa Nyárfagazdálkodásunk hely
zete és a soron levő feladatok címen előadást tart. Az előadáshoz 14 korreferátum kapcsolódik: Madas András Nyártelepitések jelentősége papír- és cellulóziparunk fejlesztése szempontjából, Kopeczky Ferenc 
Üjabb eredmények a nyár és fűz nemesítése terén, Szilágyi László A 
nyárfa-betegségek jelenlegi elterjedése, Haracsi Lajos, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, Hozzászólás a nyár erdőművelési kér
déseihez, Babos Imre, a mezőgazdasági tudományok doktora, A nyárak 
szerepe homoki erdőgazdasági tájainkon, Partos Gyula Nyárcsemete- és suhángtermelés, Marjai Zoltán A 
nyármag vizsgálata, Koltay György, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, Kossuth-díjas, Ny árasok 
tisztítása és gyérítése, Máj er Antal 
Vízerek menti nyárfásítások, Sopp László Hazai és nemesnyárak fatömege, Tompa Károly A fűzvessző fatechnológiai vizsgálata, Tóth Imre 
Ártéri nyár erdőtípusok erdőművelési vonatkozásai, Forgó László Á 
vízügy szerepe nyárfagazdálkodásunkban és Szodtfrid István Nyár
állomány-ápolási kísérletek.
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A Faipari Tudományos Egyesület 
IV. országos konferenciája

Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az OEF vezetője, megnyitja a konferencia 
tanácskozásaitKét napon át, szeptember 26—27- én tartotta Sopronban IV. országos faipari konferenciáját a Fa? ári Tudományos Egyesület. A tanácskozást 

Róka Pál, az EFEDOSZ alelnöke nyitotta meg a FATE nevében, üdvözölte a konferencia vendégeit, elsősorban A. E. Grube egyetemi tanárt, a leningrádi erdőtechnikai akadémia gép- és szerszámok-tan- székének vezetőjét. Majd javaslatot tett a konferencia elnökségének megválasztására.
Egy lépéssel előbbre 
a szocializmus útjánA konferencia tanácskozásait dr. 

Balassa Gyula miniszterhelyettes, az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetőjének megnyitó beszéde vezette be. Megnyitó szavaiban rámutatott arra, hogy érdemes elgondolkodni egy pillanatra, mit jelent ez a békés és építő konferencia abban a feszült légkörben, melyet az imperialista agresszió kényszerít rá e föld lakóira. A békés építő erőknek győzelme — mondotta Balassa elvtárs — ez a konferencia is, mellyel 
népgazdaságunk egyik jelentős szek
torában, a faiparban kívánjuk egy 
lépéssel előbbre vinni a szocializmus 
építését. Vázolta azt a tizenhároméves fejlődést, amit a faipar számára jelentett a felszabadulás óta eltelt idő. Megállapította, hogy a faipar fejlődése terén elért eredmények kivívásában igen nagy szerepe volt a Faipari Tudományos Egyesületbe tömörült műszakiaknak. A faipar széttagoltságában nagy jelentőségű volt, hogy az Egyesület 
kollektívája igyekezett mindenkor 
az egységes faipari szemléletet fenn
tartani és ápolni. Majd a következőket mondotta:

— Faiparunk fejlettségének jelenlegi foka, adottságainknak és lehetőségeinknek figyelembevételével, megköveteli a faipar fejlesztésének vonalán az új módszereket, új
szerű technológiát, eljárásokat. A faellátás megjavítását nálunk elsősorban nem a fakitermelés növelésében kell keresni, hanem 1. a ren
delkezésre álló nyersanyag maximá
lis kihozatalát biztosító műszaki fej
lesztésben, 2. az alacsonyabb erdei 
választékok és a szükségképpen ke
letkező fahulladékok legnagyobb 
mértékű feldolgozásában, tehát minél 
gyorsabban kerüljön kifejlesztésre 
a farostlemez- és faforgácslap-ipar 
a fahelyettesítés és egyben a faim
port csökkentése érdekében. Ugyanakkor természetesen elengedhetetlenül szükséges az is, hogy a faipar elavult gépi berendezéseit kicserélve biztosítsuk a legkorszerűbb technológiák bevezetését.Kifejtette, hogy a műszaki fejlesztés célkitűzéseihez a Faipari Tudományos Egyesület munkássága adhatja meg az eszmei, illetve elméleti alapot. Feladata az Egyesületnek, hogy továbbra is fogja össze a különböző faipari területek szakembereit, a fejlesztési lehetőségeket, a gazdaságosság vizsgálatának kérdéseit, nem egyes területekre vonatkoztatva, hanem népgazdasági, átfogó szempontok szerint. Ezeknek az elgondolásoknak alapján — fejezte be megnyitó beszédét Balassa elvtárs — végezhet eredményes munkát a FATE IV. országos konferenciája.

Az ipar és a Főiskola 
együttműködéseAz üdvözlések során Gál János, az Erdőmérnöki Főiskola helyettes 

igazgatója üdvözölte a konferenciát. Ügy érzem — mondotta, hogy a konferencia soproni tanácskozása nemcsak a közel múltban százötven éves jubileumát ünneplő főiskolának szól, hanem azért is tűzték ki városunkba a konferencia tanácskozásait, mert már második éve folyik a tanítás főiskolánkon a faipari mérnökképzés tagozatán. Reméljük, hogy az erdőgazdaságok és a Főis
kola jó viszonyához hasonlóan kiala
kul majd az ipar és a Főiskola 
együttműködése is. Tolnai Ferenc Sopron város tanácsa Végrehajtó Bizottságának elnökhelyettese a város nevében, Zárai Károly a soproni MSZMP pártbizottság titkára a párt nevében üdvözölte az egybegyűlteket. Kovács Lajos, a Soproni Épületasztálosáru-gyár igazgatója, 
Révai Antal az Épületasztalcsáru- gyár MSZMP alapszervi titkára a helyi ipar és a soproni faipari munkások nevében kívánt sok sikert a konferencia tanácskozásaihoz.

Újat, újat és újat!A. E. Grube professzor a Szovjetunió faipari tudományos egyesülete és a leningrádi erdőtechnikai akadémia nevében üdvözölte a kongresz- szust. A tudomány és a technika fejlődését — mondotta — az alkotó munka eredményessége határozza meg. Romain Rollandot idézte: al
kotni annyi, mint a halált legyőzni. Ez vonatkozik mindannyiunkra, a mi faipari kutató és építő munkánkra is. Üjat, újat és újat kell alkotnunk mindennap! A Szovjetunióban is nagy jelentőségű a fafeldolgozó és a bútoripar fejlesztése. A munkafolyamatok tökéletesítésével kívánunk szebb és jobb bútorokat előállítani. Üj termelési fo
lyamatok bevezetésével, új anyagok 
alkalmazásával, új technológiák ki
építésével biztosítjuk a fejlődést: — íme ez az alkotó tevékenység lényege. Ilyen munkára hívja fel a konferencia résztvevőit is.
Faiparunk 15 éves fejlesztési terveAz első tanácskozási napon tartotta meg előadását Madas András, az Országos Tervhivatal főosztályvezető-helyettese. A világ fahelyzete és a faipar tizenötéves fejlesztési terve címmel megtartott előadásának első felében Madas elvtárs vázolta a világ fagazdasági helyzetét, a fejlődés irányvonalait, a terme1 és, a fogyasztás és az árak alakulását. Elemezte a vlággazdasági tendenciák hazai megnyilvánulását és ebből vezette le jelenlegi és perspektivikus feladataink kialakításának helyes elveit. Megállapította, hogy a fa 
útja a csemete elültetésétől a végter
mékig egységes folyamat és ez az út három szakaszra oszlik: 1. a faanyag megtermelése, 2. az elsődleges fafeldolgozás, 3. a másodlagos fafeldol
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gozás. Minthogy a célunk a rendelkezésünkre álló nyersanyag leggazdaságosabb feldolgozása, arra kell törekednünk, hogy az aránytalanságok kiküszöbölésével megszüntessük 
a faipar szervezetének széttagoltsá
gát és az egész gazdasági folyamat egységes szervezésével kell biztosítanunk, hogy meglevő nyersanyagainkból minél nagyobb értékeket termeljünk.Ezután részletesen foglalkozott az egyes faipari ágazatok fejlesztési lehetőségeivel. Megállapította, hogy 
összes fűrészüzemeink rekonstruk
cióját 1965-ig végre kell hajtanunk s a gépi rekonstrukció mellett az egész technológiát is újjá kell alakítanunk. A termelt választékok összetételét is meg kell javítanunk, a gazdaságosabb és jövedelmezőbb termelés érdekében. A faipar egysé
ges szervezetére — mondotta — a 
fa komplex feldolgozása érdekében 
is szükség van.

A lemeziparral és annak fejlesztési lehetőségeivel foglalkozott a következőkben és megállapította, hogy farostlemezgyártásunk fejlesz
tése központi problémánk. Beszámolt azokról a kísérletekről, amelyek a cser fokozott felhasználására irányulnak a farostlemezeyártásban. A szegedi kísérleteket felkérésünkre a svéd és a lengyel faipari kutatók ellenőrizték és az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a cser alkalmas 
farostlemezgyártás céljaira. Ez azt jelenti, hogy a nyár felszabadul a cellulóz- és papírgyártás számára. A 
foraácslemezipar fejlesztésének lehetőségeit vizsgálva rámutatott arra, hogy ezen a téren volt a legviharo
sabb a fejlődés. A hazai termelés két vonalon fejlődhet: forgá^slemez üzemeket kell létesítenünk mint fűrészipari vertikumokat, de ugyanakkor kendergyári vertikumként a faforgácslemezzel egyenértékű poz- 
dorjalemez gyártását is ki kell építenünk. A farostlemez- és forgácslemez gyártás kiépítésével biztosíthatjuk bútoriparunk és énületaszta- losiparunk komoly fejlődését.
Döntő fordulatot a ládaiparbanA továbbiakban hangsúlyozottan rámutatott arra, hogy a ládaiparban döntő fordulatot kell elérni. A fenyőfűrészáru arányának radikális csökentése jelzi az utat; gyakorlatilag az egész ládaipart teljesen át kell szervezni, a csomagolásban az eddiginél sokszorosan nagyobb teret kell biztosítani a kartonlemez- göngyölegnek. A bútoriparban — fejtegette tovább — a fejlesztési elgondolások most vannak kialakulóban. A legfőbb célkitűzés a bútor, gyártás hazai nyersanyagbázison történő jelentős fejlesztése, a lemezek messzemenő felhasználása, a 

külföldi anyagok fokozatos leváltása 
jó minőségű hazai lemezekkel.

Az erdőgazdaság és faipar 
teljes egységeVégül részletesen foglalkozott a 

faipar egységes szervezete kialakí

tásának jelentőségével. Faiparunk munkája — állapította meg — csak akkor lehet eredményes, ha az egész fagazdálkodási folyamatot összefogjuk; az a helyes, ha az erdőgazdál
kodás és a faipar teljes egységéről 
beszélünk. Ha ez már eddig is meglett volna, nem következett volna be 
például cellulóz- és papíriparunk 
lemaradása, ami ma már súlyos népgazdasági problémát jelent. Az egység megteremtése már néhány év alatt egész dolgozó népünk életszínvonalának alakulását kedvezően befolyásoló népgazdasági előnyökkel járna. Addig is a társadal-

A. E. Grube professzor üdvözli az 
értekezletetmi kapcsolat útján építsük és készítsük elő ezt az egységet, amint ez most a FATE konferenciáján is megnyilvánul — fejezte be nagy jelentőségű előadását Madas András.Az első nap délutánján a konferencia résztvevői megtekintették a 

Soproni Épületasztalosipari Válla
latot. Az üzem kitűnő szervezete, sok tekintetben egészen modern technikai és technológiai megoldásai, mintaszerű balesetvédelmi berendezése nagy hatást tettek a látogatókba. Ugyanezen a napon meglátogatták 
a SZÖVOSZ faforgácsf eldolgozó 
vállalatának üzemét is.

Lemezgyártási, bútoripari, 
mérnökképzési problémákA konferencia másnapján Somogyi László, a FATE főtitkára tett javaslatot a második napi elnökség öszr- szeállítására, majd Lámfalussy Sándor egyetemi tanár a megválasztott aznapi elnökség nevében üdvözölte az egybegyűlteket. Először három felszólalás hangzót el Madas András előadásához kapcsolódva.

Lonkay János OEF főmérnök elsősorban fűrész- és lemezipari problémákkal foglalkozott abból kiindulva, hogy a fűrész- és lemezipar 
kulcshelyzetben van és bizonyos fokig ütköző pontja a faipar egységes megszervezése problémájának. A komplex fafeldolgozás kérdései 

szükségképpen a fűrész- és lemeziparban jelentkeznek. Több érdekes részletkérdést elemzett a következőkben: így a mozaik-padló, a ra
gasztott donga, üreges bútorlap 
gyártásának, a koronghasító gépek 
alkalmazásának jelentőségét. Behatóbban foglalkozott a forgács- és farostlemezgyártás műszaki és gazdaságossági problémáival. Megállapította, hogy a korszerű faforgácsle- 
mez-üzem kiépítésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a gazdaságos 
legkisebb kapacitás az évi 8 ezer 
köbméter körül van. Ugyanígy a 
farostlemezgyártásban 12—15 ezer 
tonna évi kapacitás jelenti a gazda
ságos üzemeltetés alsó határát. Kifejtette, hogy a nedves eljárású farostlemezgyártás korszerű megoldása mellett mérlegelni kell a száraz és félszáraz eljárások bevezetését is.Utána Zóna Gyöngy, a Budapesti Bútorgyár főmérnöke vázolta a FATE bútoripari szakosztályának működését és jövendő célkitűzéseit.

Szabó Dénes docens az Erdőmérnöki Főiskolán működő faipari ta
gozat megindításának előzményeit ismertette, majd rámutatott arra, hogy milyen nagy jelentősége van a tervezett újabb tanszékek sürgős felállításának. Alapvető fontosságú — mondotta végül, — hogy a faipari oktatásba a szakma legkitűnőbb gyakorlati szakemberei is bekapcsolódjanak, mert csak így lehet az elméleti alapokat megfelelő gyakorlati ismeretekkel kiegészíteni. A faipar egységesítésének jelentősége ezen a téren is nagyjelentőségű, mert csak az egység biztosítja a 
szakemberek, elsősorban az új szak
emberek, egységes szempontú el
osztását.

Automatizálás a faiparbanIgen nagy jelentőségű volt a tanácskozás második napján A. E. 
Grube professzor előadása a faipari automatizálás kérdéseiről és fejtegetéseit Öt ipari kisfilm bemutatásával egészítette ki. Grube professzor megállapította, hogy a termelési fo
lyamatok automatizálása napjaink 
egyik legfontosabb műszaki problé
mája s ennek a megoldása vezet el a magasabbrendű gazdálkodáshoz. A faiparban is rendkívüli jelentősége van az automatizálásnak és ezen a téren a Szovjetunióban úttörő mun
kát végeztek. Különösen a bútoripari automatizálás terén értek el jelentős eredményeket. A filmeken ezekből az eredményekből adott szemléltető példákat bútorgyári, házépítőtömbi, automatikus és félautomatikus gépsorok működését láthatták a konferencia résztvevői.A konferencia tanácskozásainak befejeztével a résztvevők megláto
gatták az Erdőmérnöki Főiskola 
tanszékeit és botanikus kertjét. Este pedig részt vettek az Erdőmérnöki Főiskola fogadásán, utána a főiskola 
oktatóinak és hallgatóinak a soproni 
Ady Endre kultúrházban megrende
zett bálján.
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A közvetlen személyes kapcsolat
a jó kooperáció alapfeltételeMegkérdeztük a pápai erdőgazdaság főmérnökét, Erdősi Dezsőt, hogy vajon a pápai erdőgazdaság és az 

érdekelt fűrészüzemek között most 
milyen az együttműködés.— Erdőgazdaságunk túlnyomó részben bükk iparifát termel — mondotta Erdősi főmérnök — s ennek túlnyomó részét a Hárosi Falemezművek részére szállítjuk. , Néhány esztendővel ezelőtt a Hárosi Falemezművekkel még nem volt olyan jó a kapcsolatunk, mint mostanában. A nézeteltérések abból adódtak, hogy részben a fűrészeknek voltak különleges kívánságai (az anyag szállításának beütemezé- se, méreti és minőségi kikötések), részben az erdőgazdaságnak is voltak nehézségei (kiközelítési nehézségek stb), ezeket az ellentéteket írásban nem lehetett kiegyenlíteni. Én azt hiszem, hogy nemcsak a pápai, de az ország többi erdőgazdaságai is gyakran kerültek abba a helyzetbe, hogy a fülledékeny bükk- anyagot igyekeztek határidőre vagy határidő előtt leszállítani. Ennek következtében rönkzúdulás keletkezett a felvevő szektorok telepein, egyes fűrésztelepeken, ami vagy az ott tárolt anyag minőségromlásához vagy súlyos költségtöbblethez vezetett. Hasonló helyzet adódott volna ez év telén is, amikor a fűrészeknél általános leltározás volt. Ilyen esetben a fűrész ragaszkodik a fölöttes szerv nyújtotta lehetőségekhez, 
ilyenkor nem fogadja a rönköt, az 
erdőgazdaság pedig a terv teljesíté
sét tartja szem előtt.— A látszólagos kettősség kiküszöbölése azonban nem boszorkányság. Erre elmondok egy példát: ez év tavaszán a Hárosi Falemezművek főmérnöke, Niever György és Pozsgai elvtársak személyesen kerestek fel bennünket, hogy a népgazdaság érdekeit a szállítás tekintetében egyeztessük. Ezen a megbeszélésen az egymást érintő összes részproblémákat is alaposan megbeszéltük és többek közt azt kérték, hogy május 20-a helyett nyújtsuk el a szállítást 
május végéig. Ezt a hárosiak a kapacitás maximális kihasználása érdekében kérték. Mi ezt teljesítettük is, anélkül, hogy az különösebb fennakadást jelentett volna számunkra. Ezzel szemben csak bosz- szúságot jelentett volna mind a két félnek a rendeletek, rendelkezések betű szerinti alkalmazása. Nem szólva arról, hogy felesleges levelezések, 
sőt talán még kötbérezési perek is 
elvonták volna a termelőmunkától 
mind a hárosiak, mind az erdőgaz
daság egyes dolgozóit.— Ezeket a személyes megbeszé
léseket rendszeresítettük s azután legalább minden negyedév elején vagy előtte személyesen tárgyalunk a hárosi vezetőkkel. Az is hozzájárult a kedvező légkör kialakulásához, hogy erdőgazdaságunk az összes 
MÁV rakodókezelőket, az összes er

dészvezetőket és több kerületvezetőt 3—3 napos tapasztalatcserére elküldte Hárosra. Sajnos, nem egészen ilyen jó a kapcsolatunk ma még a többi érdekelt fűrésszel, így a Nyugatmagyarországival, a Füriemmel és a Budapesti Fűrészekkel. A súrlódások a személyes kapcsolatok és megbeszélések eddigi hiányára vezethetők vissza. Minőségi
Erdőgazdasági agronómusok értekezleteKialakult gyakorlat szerint az Országos Mezőgazdasági Kiállítás időszakában a főigazgatóság értekezletre hívta össze az erdőgazdaságok agronómusait. Az értekezleten megvitatták a mezőgaz
dasági ágazat veszteségének csökkentésére és az állandó ered
ményromlás megszüntetése érdekében ez év áprilisában kiadott 
18/1958. OEF számú utasítás végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokat. Élénk vita alakult ki az erdőgazdaságok mezőgazdasági tevékenységének általános nehézségeivel kapcsolatban. A kizsarolt 
földek táperejének pótlása az állandó trágyahiány következtében szinte megoldhatatlan. Súlyos tehertétel az is, hogy az igénybe 
vett erdőgazdasági gépek hasonlíthatatlanul drágábbak, mint a 
gépállomási gépek. A fogatgazdálkodás szervezetlensége is rengeteg költségtöbbletet okoz.Igen hatásos és a mezőgazdasági ágazat eredményességét kedvezően befolyásolja a több erdészetnél bevezetett táblánkénti nyil
vántartás. Erről a kérdésről Parádi Ferenc, a sárospataki erdőgazdaság főkönyvelője tartott értékes beszámolót.Felszólalt az értekezleten Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes és felhívta a figyelmet a több erdőgazdaságnál kísérletképpen beállításra kerülő Unimog szállító és közelítő gépre, amelynek jó kihasználása során a mezőgazdasági ágazatnál is megtakarításokat lehet elérni, valmint arra is, hogy a fakitermelési ágazat elsőrendű igényeihez kell jó szervezéssel igazodni a mezőgazdasági fogatszükséglet ellátásánál.A vita alapján az a vélemény alakul ki, hogy 1. az erdőgazda
ságok agronómusainak fokozott figyelmet kell fordítani a talajerő 
visszapótlására, 2. a táblánkénti nyilvántartást október elsejével 
mindenhol kötelezően be kell vezetni, 3. az úgynevezett holt-idő
szakokban igen nagy gondot kell fordítani a fogatok jó kihasz
nálására.

-----------------------------------------

Tapasztalatcsere
a Wilhelm Pieck Vagon- és GépgyárbanA fűrészipar érdekelt művezetői a közelmúltban tapasztalatcserén vettek észre a Győri Vagongyárban. A megbeszélés tárgya az export személykocsik építéséhez használt faanyag helyettesítése hazai faanyaggal.A Vagongyár részéről Kővári és Kocsis elvtársak ismertették kutatásaik eddig elért eredményeit, majd a látogatóknak bemutatták a faanyag 

útját a szárítótól a kész vagonokig.A tapasztalatcsere során jelentős vita alakult ki a fűrészipari termelés, a faanyag szállítása és felhasználása körül. Pusztai elvtárs a beszáradás mértékével foglalkozva kifejtette, 

kötbérezésre is sor került a Nyugatmagyarországinál és a Füriemnél. De valahogy az az érzésünk, hogy ezek a vállalatok a túl szigorú minősítést szinte szokásszerűen alkalmazzák — a mi kárunkra. Most úgy mutatkozik, hogy a Nyugatma- gyarországi Fűrészekkel is sikerül majd rendezni közös dolgainkat, legalább is a vállalat igazgatója már megkeresett bennünket, hogy 
az életadta nehézségeket ne tár
gyalótermekben, hanem a szocia
lista segítőkészség jegyében mindig a 
helyszínen oldjuk meg.

hogy amennyiben a fűrészüzemek 
nem tartják be az előírt méreteket, 
a beszáradási túlméretet és minőségi 
megoszlást, lerontják a faanyag ki
használását.Az anyag szállításával kapcsolatban mindenek előtt az merült fel, hogy a homloklécezés hiánya következtében a vagonokban szállított fűrészáru felső sorában repedések keletkeznek. Ezek olyan minőségi romlást eredményeznek, amit könnyen el lehetne kerülni, ha a fűrészárut bőr
deszkával takarnák le. A bőrdeszka felhasználás után ismét értékesíthető.

Béres László üzemvezető, Sikáros.
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Egy esztendeje, hogy az Országos Erdészeti Egyesület elhatározta, hogy szoborral örökíti meg a nagy magyar alföld-fástító erdész, Kaán Károly emlékét. A szobrot a püspökladányi ÉRTI szikfásító kísérleti állomásom állították fel és ünnepélyes leleplezésére október 2-án, a kísérleti állomás alapítási napján került sor. Az ünnepségen megjelentek az Országos Erdészeti Egyesület és az erdőgazdaságok vezetői, a párt, a szakszervezet és a helyi tanács képviselői, valamint az Erdőmérnöki Főiskola és az Országos Erdészeti Főigazgatóság küldöttei. Lesznyák József, a debreceni erdőgazdaság főmérnöke üdvözölte a vendégeket, majd Madas András, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke tartotta meg szoborleleplező beszédét.— Kaán Károly, korát megelőző, kimagasló, haladó egyéniség volt — mondotta beszéde elején — ez teszi érthetővé, hogy az ő korában esz
méi nem valósulhattak meg, mert 
szöges ellentétben álltak az ural
kodó osztályok érdekeivel, ezért állítunk ma emléket neki és nyugodtan elmondhatjuk, hogy az itt emelt szobor csak jelképe megbecsülésünknek, mert az igazi megbecsülést az fejezi ki, hogy alapvető célkitűzései, elgondolásai, álmai, a felszabadulást követő évtized alatt, majdnem teljes egészében megvalósultak és ma már sokezer szakember harcol vállvetve azért, hogy erdőgazdaságunkat a közösség érdekében olyan mértékben és ütemben fejlesszük, amire még Kaán Károly nem gondolhatott.— Kaán Károly 1889-től 1925-ig állott az államerdészet szolgálatában, 1908-tól minisztériumi beosztásban, 1916-tól pedig mint az államerdészet vezetője: szolgálati működésének nagyobb része tehát a monarchia idejére esik. Ez a korszak a tőkés és nagybirtokos osztályok korlátlan uralmának az időszaka, a kapitalista fellendülés korszaka Magyarországon. Fellendül az ipar, nagyarányú vasútépítések folynak mindenütt, hozzáférhetővé válnak az addig feltáratlan erdők, és megindult az erdők példátlan mértékű tarolása, pusztulása.— Kaán Károly az említett folyamat láttán arra a helyes következtetésre jutott, hogy ennek oka nem a felszínen, hanem a dolgok mélyén rejlik és a társadalmi rendszerben keresendő. Ezt nagyon világosan így fejezte ki: „ ... erdőgazdasági
politikánk ... nem lehet a kívánt 
mértékben eredményes, ha az ország 
közgazdasági előrehaladásának a 
szakértők legjobb tudása szerint 
megjelölt irányát és terveit a poli
tikusok ötletszerűsége, magán vagy 
osztály érdekeket, szóval egyoldalú 
pártpolitikát szolgáló igyekezete 
megzavarja.“ Ez a megállapítás egyre világosabbá válik nála és arra a végső következtetésre jut, hogy az erdők csak úgy menthetők meg, ha a magánérdeket a közérdeknek alá

rendelik, mert az „erdők fenntar
tása közgazdasági érdek és ennek 
szolgálatában Kerekes Kiss Péter és 
herceg Eszterházy erdeje között kü
lönbséget tenni nem lehet és nem 
szabad“ Kaán egyetlen kiutat lát az erdők állami kezelésbe vételét, amikor „az erdővagyont az állam 
őrzi, az erdei termelést az állam in
tézi és látja el, s az erdei terméke
ket az állam értékesíti“.Madas András a továbbiakban Kaán Károlyt, mint reálpolitikust értékelte s megmutatta, hogyan jutott el a nagy magyar erdész az alföld-fásítás gondolatához:— Reálisan felmérte a lehetőségeket és látta, hogy a kincstári erdőkkel ezek jelentéktelen 5 százaléknyi területe miatt a magyar erdőgazdálkodás, a fakérdés problémáit komoly mértékben előrevinni nem lehet, a magánerdőkben ereje kevés alapvető változás eléréséhez, bár ezért élete végéig küzdött. Felismerte, hogy akkor a reálisan meg
valósítható fő feladat az Alföld fá
sítása volt. Kiadta a jelszót: ,,Erdőt az Alföldre!”

ftaipahi újlták kitün.te.tése,Az építő- és faipari újítók II. országos konferenciáján október 3-án mintegy 500 küldött vett részt. 
Brutyó János, az EFEDOSZ főtitkára ismertette az újítómozgalom jelentőségét és eredményeit. Lux

A csehszlovák 
könyvkiállitáseól

A csehszlovák erdészeti és vadászati fo
lyóirat szemléltető tablója. A Lesnicka 
Prace és a Myslivost ötletes reklámja 
egyúttal a fogolytenyésztés propagálását 
is szolgálja. A felirat a következő: Egy 
pár fogolyért külföldön 6 kg kávét vagy 
20 kg sertéshúst vagy 8 kg kakaót vagy 

pedig 80 kg narancsot vagy citromot 
vásárolhatunk.

Beszéde további részében Madas elvtárs Kaán Károly hatalmas szakmai örökségéről emlékezett meg, amelynek nyomait mind a gyakorlati erdészetben, mind a szakirodalomban és szakoktatásunk fejlődésében megtalálni. „Mi, késő utódai, 
tanítványai, kegyelettel őrizzük meg 
emlékét és megfogadjuk, hogy pél
dájához híven, minden erőnkkel a 
magyar erdőgazdálkodás fellendíté
sén fogunk dolgozni“ — fejezte be beszédét Madas András.A leleplezett mellszobrot, ^Palotai Gyula szobrászművész alkotását Vas Sándor, a debreceni erdőgazdaság igazgatója vette át és rövid beszédében hangsúlyozta, hogy azon dolgoznak, hogy a tudomány és gyakorlat összefogásával megvalósítsák Kaán Károly célkitűzéseit.Az ünnepség után Tóth Béla, ÉRTI kutató bemutatta a vendégeknek a sziken folyó fásítási kísérleteket, majd közös ebéd következett. Mind a bejáráson, mind az ebéd alkalmával felszólalt dr. Magyar Pál egyetemi tanár, tudományos kutató, akit annak idején Kaán Károly bízott meg a püspökladányi szikfásító kísérleti állomás megszervezésével és a kísérleti munkák megindításával.
László, az építésügyi miniszter helyettese számolt be az építőipari újítómozgalom fejlődéséről, majd 
Keresztesi Béla, főigazgatóhelyettes ismertette a faipar újítási mozgalmának főbb adatait. A 12 legjobb faipari újító, illetve újítási ügyintéző kapott kitüntetést: Bősze Ferenc (Háros) Faipar kiváló dolgozója és 500 forint pénzjutalom, Auguszti József (Háros), Ádám Ferenc (Háros), Egri István (Szegedi Falemezművek), Dékány János (Szegedi Falemezművek), Demeter Lajos (Erdőkémia), Magyar Jenő (Gyufaipari Vállalat), Pintér Ferenc (Ládaipari Vállalat) és Horváth Béla (EFEDOSZ Központ) Faipar kiváló dolgozója kitüntetésben részesült. Főigazgatói dicséretet és 800 forint jutalmat kapott Gönczöl Imre (OEF), főigazgatói dicséretben részesült Mada
rász Péter (Ládaipari Vállalat) és 
Avar Károly (Háros).

Bolgár erdészeti 
küldöttség MagyarországonTizenkét tagú bolgár erdészeti küldöttség töltött csaknem két hetet Magyarországon Petko Kancsev bolgár építésügyi miniszterhelyettes vezetésével. Megtekintették többek közt az Északmagyarországi Fűrészek, az Angyalföldi Bútorgyár, a Szegedi Falemezművek, a soproni Épületasztalosgyár üzemét. Látogatást tettek a soproni Erdőmémöki Főiskolán és Budapesten a Faipari Kutatóintézetben. Általában tanulmányozták a fakitermelési és fafeldolgozási módszereket és eredményeket.
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AZ ÜGYVITELI SZERVEZÉSSEL— és ezen belül főleg a gépesítéssel— az utóbbi időben Magyarországon egyre többet foglalkoznak. E tekintetben ugyanis eléggé lemaradtunk az élenjáró országoktól. Ezért a szakemberek munkája, szervezési kísérletei az utóbbi időben arra irányulnak, hogy a lemaradást minél eilőbb behozzuk és az ügyviteli gépesítés helyes szervezésével a gazdálkodás munkáját és irányítását megkönnyítsük.Minthogy a gazdasági erőforrások és ennek következtében a gépesítésre fordítható összegek tekintetében nem rendelkezünk olyan lehetőségekkel, mint az e téren élenjáró országok, — az ügyviteli szervezéssel és gépesítéssel foglalkozó szakemberek viszonylag nehezebb feladatok előtt állnak. A rövidebb múltra visz- szanéző tapasztalatok mellett, kisebb anyagi lehetőségekkel a leggazdaságosabb gépesítési szervezési módszereket,, géptípusokat és azok alkalmazási módját kell, hogy kidolgozzák. Ä körülmények ismeretében. de felismerve az ügyviteli gépesítés fontosságát, az Országos Erdészeti Főigazgatóság is már ez évben megkezdte az állami erdőgazdaságok ügyviteli gépesítésének előkészítő munkálatait.Mivel a kérdés országosan nagy érdeklődésre tart számot, — a továbbiakban az Erdőgazdaság és fa
ipar hasábjain folyamatosan tájékoztatni kívánjuk az ügyvitel gépesítésével kapcsolatos szervezési munkáról az erdőgazdaságok dolgozóit — hogy esetleges javaslataikkal a munka minél eredményesebb elvégzésében résztvehessenek.Az ügyvitel nem más, mint a 
gazdálkodással kapcsolatos admi
nisztratív feladatok összessége. így az ügyvitel keretébe tartozik a bizonylatok kiállítása, nyilvántartások vezetése, jelentések, levelezések stb. A gazdálkodással kapcsolatos események feljegyzése, folyamatos nyilvántartása és figyelemmel kísérése nélkül a gazdálkodás helyes és 
jó irányítása nem képzelhető el. Ezért igen nagy a jelentősége a helyes ügyvitel kialakításának. Az ügyvitel szervezésénél azonban tekintettel kell lenni a gazdaságosság 
kérdésére is. Ez alatt azt kell érteni, hogy a szervezés alkalmával figyelemmel kell lenni arra is, hogy az ügyvitel egyes területeinek (pl. adatszolgáltatás) kiterjedtsége, mélysége és ezek révén elérhető eredmények arányban állanak-e a kiterjedtebb stb. ügyvitellel járó többletráfordítással. Ebből következik tehát, hogy a jó ügyviteli szervezésnek elsősorban a gazdaságosságot kell szem előtt tartania. Az ügyvitel gépesítésének kérdése — a termelési költségek és főleg az ezzel kapcsolatos adminisztratív jellegű költségek csökkentésére való törekvés miatt

— mindinkább előtérbe kerül. Az ügyvitel gépesítése ugyanis a munka jobb és gyorsabb elvégzésén kívül — helyes szervezés mellett — feltétlenül a költségek összegének csökkentésével jár.Mielőtt az ügyviteli gépesítés előkészítési munkálataihoz hozzákezd- tünk volna, tanulmányoztuk az ezzel a kérdéssel foglalkozó külföldi irodalmat. Az irodalom nagyobb része azonban olyan szervezésekkel, irodagépekkel stb. foglalkozott, amelyek— amennyire azt az irodalom alapján meg lehetett állapítani — túlzottak, „drágák“ volnának az erdőgazdaságok részére. Ezenfelül arra a megállapításra jutottunk, hogy csak 
irodalomból, illetőleg abból szerzett ismeretek alapján ilyen szervezést— tekintve, hogy komoly beruházási igényekkel jár — nem volna cél
szerű elvégezni. Ezért nagyon örültünk, amikor Csehszlovákiából meghívást kaptunk az ottani adminisztráció és elsősorban a könyvelés gépesítettségének tanulmányozására, A tanulmányút alkalmával sok hasznos tapasztalatot szereztünk.A csehszlovák erdőgazdálkodás szervezeti felépítése, az egyes szervek területi egységei és azok nagysága eltérő a magyar erdészettől. Emellett sok tekintetben más adottságokkal rendelkeznek a gazdálkodáshoz szükséges munkaerő és eszközök tekintetében is.Mindezeket a körülményeket a szervezéssel kapcsolatosan figyelembe kell, illetőleg kellett volna venni. Vagyis ha a továbbiakban ismertetendő gépi könyvelési eljárást maradéktalanul helyesnek tartanánk is — azt az eltérő adottságok miatt változtatások nélkül alkalmazni nem lehetett volna. Csehszlovákiában a „Hollerith“ rendszert, a lyukasztókártya rendszerű gépi könyvelést alkalmaznak. A kialakított alapbizonylatokat az erdőgondnokság 

GIOVANNINI—SZATHMÁRY:

GYÓGYNÖVÉNYEINKA mű a gyógynövénygyűjtéssel és feldolgozással foglalkozók hasznos kézikönyve, amellett közérthető útmutatást ad bárki számára a gyógynövényekkel kapcsolatos tudnivalókról. Részletesen ismerteti a termesztett és a vadontermő gyógynövényeket, gyűjtésüket, felhasználásukat, előfordulási helyeiket.A tudomány mai álláspontja szerint a gyógynövények fokozott felhasználása nem elavult módszer a betegségek leküzdésében. Ezért a könyv írói jól áttekinthető felsorolásban közlik azt is, hogy mely növények, vagy a belőlük készített szerek milyen betegségek gyógyítására, illetve megelőzésére alkalmasak.A szépkiállítású könyv értékét növeli a közel száz színes rajz, amely hozzásegíti az olvasót a hazánkban ismertebb gyógynövények könnyű felismeréséhez.344 oldal. Ára: 48,— FtKapható a könyvesboltokban, földművesszövetkezeti boltokban és a falusi könyvárusoknál. Megrendelhető a Mezőgazdasági Könyves
boltból, Budapest, V., Vécsey utca 5.

(nálunk erdészetnek felel meg) a lyukasztókártya rendszer szerinti feldolgozásnak előkészíti (vegyesnapló) s azt egy központosított és erre a célra létrehozott gépi adatfeldolgozó irodának küldi be. A gépi feldolgozó vállalatnál az adatokat ún. „lyukasztógépekkel“ kártyákon (kartonokon) jelölik, majd további osztályozó, összesítő gépeken dolgozzák fel.Az iroda a feldolgozott adatokról szóló kivonatokat a kerületi igazgatóságnak és az erdőgondnokságnak küldi vissza. A feldolgozás időtartama a gépi irodánál 2—3 nap. A rendszer határozott előnye a gyors 
feldolgozás mellett az, hogy az adatok gépi feldolgozásra való előkészítése kisebb létszámmal is megold
ható, mint a kézi feldolgozás. Hátránya azonban az, hogy az erdőgondnokság által előkészített alap- bizonyilatok a gépi feldolgozó irodánál csak számszerüségi szempontból kerülnek felülvizsgálatra, tartalmi szempontból nem, továbbá, hogy a lyukasztókártyák használata eléggé jelentős üzemeltetési költségekkel jár. Mindezek ellenére is, minthogy a beruházás viszonylag nem igényelt volna túl nagy összegeit, a tanulmányút befejezésével még komolyan foglalkozunk a mi viszonyainknak megfelelő, hasonló rendszerű szervezés gondolatával. Egy ilyen gépesítés főleg azért látszott tetszetősnek, mert — a tartalék gépi berendezést is beleértve — kb. 1 millió Ft összegű, 2—3 éven belül amortizálódó beruházási igényt jelentett volna, továbbá az „Aritma“ típusú gépek csehszlovák gyártmányok és így viszonylag könnyen beszerezhetők.Később azonban tudomásunkra jutott, hogy a Pénzügyminisztérim foglalkozik az irodai munkák gépesítésnek kérdésével és ennek során iradogépet előállító kelet-németor
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szági cégekkel van összeköttetésben. A cégek gyártmányait ismertető anyagok tanulmányozása után sikerült elérni azt, hogy a Pénzügyminisztérium és említett cégek által közösen Kelet-Németországban rendelkezett, az egyes cégek által gyártott gépek szerkezeti megismerését célzó 2 hetes tanfolyamokon az Országos Erdészeti Főigazgatóságtól is részt- vehettünk. Ezután arra a megállapításra jutottunk, hogy célszerűbbnek látszik az erdőgazdaságok, de a faipari üzemeknél is, ha nem a lyukasztókártya rendszer, hanem a bemutatott német típusú gépek közül az igényeknek legmegfelelőbbet kiválasztva — végzünk kísérleti szervezést valamelyik erdőgazdaságnál. A kísérleti szervezés tapasztalatait leszűrve kell majd dönteni arról, hogy az erdőgazdaságok ügyvitelének gépesítése milyen módszerekkel és milyen típusú gépekkel történjék. Helyesebb ugyanis, ha az erdőgazdaságok ügyvitelének gépesítésével járó szervezési munka talán vala
mivel lassúbb ütemben és folyama
tosan történik, de nem jár azzal a veszéllyel, hogy esetleg elhamarkodottan többszázezer, sőt millió forintokért olyan típusú gépeket vásárolunk és állítunk be munkába, amelyek az igényeket nem elégítik ki. vagy kapacitásukat az erdő gazdaságok és vállalatok nem tudják kihasználni.

A KELETNÉMET CÉGEK — Rheinmetall. Astra, Mercedes, Conti- nentál — által gyártott gépek általában az alapműveletek elvégzését és ezek mellett különbözőszámú „gyűjtési“ lehetőséget vagy „egven- legezést“ biztosítanak, — és esetleg leíró (billentyűzet) szerkezettel is rendelkeznek.Ezeknél a gépeknél tehát a szervezéssel kapcsolatban elsősorban azt kell mérlegelni, hogy a gép által 
nyújtott lehetőségeket az erdőgaz
daságnál, vállalatnál milyen célokra 
lehet jól kihasználni. Mind az „Aritma“ mind pedig a keletnémet cégek által gyártott irodagépek üzembiztonsága megfelelő. Mégis jelenleg már az utóbbi gépekkel való gépesítést tartjuk helyesnek az erdőgazdaságoknál, faipari vállalatoknál. A lyukasztókártya rendszerű gépesítésnek (Aritma) előnye volna a jóval kisebb beruházás, hátránya azonban a túlzott centralizálás, és a már említett lényegesen nagyobb üzemeltetési költség. A lyukrsztó- kártya rendszerű gépek általában csak könyvelésre vagy más hasonló feldolgozásra használhatók, — de ugyancsak központosít ottan. Az említett cégek által gyártott gépek jóval kisebbek, az alapműveleteken kívül különböző gyűjtések, egyenlegezé- sek, adatok csoportosításának elvégzésére alkalmasak és a decentra
lizált szervezésre, illetőleg ügyviteli 
gépesítésre jól felhasználhatók. Ez döntő érvnek látszik az ezekkel a gépekkel való szervezés javára. Meggyőződésünk szerint ugyanis a gépesítés során elsősorban az erdészetek 
munkájának megkönnyítésére kell 

módszereket találni. így módot kell találni arra, hogy az erdészeteknél a hónap végén, illetőleg a hónap elején jelentkező csúcsterhelést, éjszakai túlmunkát és az ebből eredő hibalehetőségeket megszüntessük. Ezt pedig csakis decentralizált gépesítéssel, vagyis olyan szervezéssel lehet elérni, amely az erdészetek ügyviteli munkájának bizonyos mértékű gépesítésével jár. Indokolja ezt az is, hogy az erdészeteknél jelenleg meglevő létszám a hónap végén és elején jelentkező csúcsterhelés időszakában túlzottan le van kötve és csak jelentős túlmunkával tudja elvégezni a feladatokat, a hónap másik, kisebb részében pedig a kapacitás nincs teljes mértékben kihasználva.Az előbbi megállapítások alapján úgy határoztunk, hogy a már említett „kísérleti szervezést“ a pécsi 
erdőgazdaságnál a NDK által gyártott gépekkel kezdjük meg. Hang

Erdészeti újítók kitüntetése 
a MEDOSZ újítói tanácskozásánA mezőgazdasági újítók és feltalálók szeptember 20-án tartották első országos tanácskozásukat a MEDOSZ-székház Dózsa-termében. A megjelent közel 300 újítót és feltalálót a Mezőgazdasági és Erdészeti

György János a MEDOSZ központi újí
tási felelőse üdvözli Hajek Józsefet, az 
Erdőgazdasági Vállalat dolgozóját, akit az 
„Erdőgazdaság kiváló dolgozója” jelvény

nyel tüntettek ki.Dolgozók Szakszervezete (nevében 
Hunya István, a szakszervezet elnöke üdvözölte. Az újítómozgalom eredményeiről és további feladatairól Marosujvári Gyula, a FM Gépállomási Főigazgatóságának vezetője tartott beszámolót. Többek között elmondotta, hogy az ellenforradalom az eredményes múltra visszatekintő újítómozgalom területén is súlyos károkat okozott, de ma már jelentős fejlődés mutatkozik. így az erdészet területén 1957-ben az újítások eredményeként 7 millió forint megtakarítás mutatkozott, szemben az 1956. évi 1,6 millió forinttal. Az 

súlyozni kívánjuk, hogy a gépesítés során nemcsak a számviteli munkák, hanem egyéb irodai munkák gépe
sítésére is gondolunk. A pécsi erdőgazdaságnál a gépesítést előkészítő szervezési munka már ez év júliusában megkezdődött. Jelenleg már 1 Rheinmetall számlázógép az erdőgazdaság központjában, erdészetenként 1—1 Triumphator szorzó és osztógép, továbbá ugyancsak erdészetenként 1—1 Astra 113-as szorzó, összeadó, kivonógép működik, amely egy egyenlegezőművel és ezen kivül egy 32 cm-es „kocsival (hengerrel“) is rendelkezik. A „kocsit“ a gép az elvégzendő műveleteknek megfelelően előre beállított „vezérlőmű“ segítségével működteti. A pécsi erdőgazdaságnál folyamatban levő irodai gépesítés tapasztalatairól a továbbiakban részletesen be fogunk számolni.

Kocsmái’ Ferenc főosztályvezető, OEF

erdőgazdaságokban nagyban elősegíti az újítómozgalom további fejlődését a külön célprémium-rendszer azonban még sok olyan újításra van szükség, mint pl. a Szecska-, 
Vilcsek- és Éliás-féle suhángkiemelő 
gép. Az újítók előtt álló feladatokról szólva elmondotta, különösen az erdőgazdasági szállítások megfelelő szervezésénél, valamint a csemetekertek munkáinak gépesítésénél van még sok tennivaló. A beszámolót élénk vita követte. Szeptember 21-én a tanácskozás résztvevői megtekintették az Országos Mezőgazdasági Kiállítást.A mezőgazdasági újítók és feltalálók I. országos tanácskozásán „Erdészet kiváló dolgozója“ kitüntetést kaptak: Lukáts Sándor, Keletbükki ÁEG, Miskolc, Schmuck Mihály, Északsomogyi ÁEG, Zamárdi, 
Ferenczi Béla, Északzalai ÁEG, Zalaegerszeg, Radnóty Alfréd, Tanulmányi EG, Sopron, Balsay László, Kisalföldi ÁEG, Győr, Kardos József, Balatonfelvidéki ÁEG, Veszprém, Gerencsér Géza, Pilisi ÁEG, Esztergom, Gál István, Nyugatbükki ÁEG, Eger, Beély Miklós, Keletbükki ÁEG, Miskolc, Szegedi Mihály, Hajdúsági ÁEG, Debrecen, 
Lengyel Imre, Békés megyei ÁEG, Gyula, Horváth László, Kiskunsági ÁEG, Kecskemét, Hajek József, Er- dőgazd. Száll. Váll., Budapest. Főigazgatói dicséretben részesültek: 
Eke Pál, Csongrád megyei ÁEG, Szeged, Kösslet Károly, Mező földi ÁEG, Székesfehérvár, Szilárdi József, Gödöllői EG, Gödöllő, Baja Ferenc, Kiskúnsági EG, Kecskemét és 
Varga Gyula, Kisalföldi EG, Győr.

A Mohácsi Farostlemezgyár szék
helye megváltozott. Szeptember 1-től a vállalat székhelye nem Budapesten, hanem Mohácson van.
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Fásítások 
Hajdu-Bihar legmostohább vidékén

NÉQY KÜLFÖLDI 
ÉRDEKESSÉQHajdú-Bihar megyének az úgynevezett délbihari része (a berettyóújfalui és a biharkeresztesi járások)

az ország egyik legfátlanabb vi
déke, ehhez hasonló fátlan területek csak Szolnok megye nagykunsági területein találhatók. A mostoha időjárási viszonyokra jellemő, hogy a májusban leesett csapadék, mely a fatenyészetre döntő jelentőségű, ezen a vidéken 4,5 mm volt, amíg a legjobban beerdősült Guthon csaknem elérte az 50 mm-t. A bihari községekben a fásítottság mértéke sehol sem éri el a 2 százalékot, de legtöbb helyen a 0,5 százalék alatt van.A fásításnak tehát ezeken a területeken mind a faellátottság, mind a kiima megváltoztatása szempontjából igen nagy a jelentősége. Már 1950-ben találkozhattunk fásítási kezdeményezésekkel, de egészen 1956-ig csupán 301,1 hektár a fásított terület. Éppen ezért 1956-ban az Országos Erdészeti Főigazgatóság a debreceni erdőgazadság javaslatára elrendelte, hogy

Berettyóújfaluban fásító erdé
szetet állítsanak fel.Az erdészet vezetője Kaluczky István nagy lendülettel végzi a fásítás munkáját és az elmúlt gazdasági évben több mint ezer hektár fásítást hajtott végre, amiből több mint 600 hektár a belterületi fásítás. A jövő gazdasági évben további csaknem 500 hektár kerül befásításra.A rendkívül nehéz talajviszonyok és a mostoha időjárás következtében 

a legnagyobb probléma a már 
befásítot területek ápolása. Munkást alig lehet kapni, a korábban használatos fogatos és gépi eszközök a kőkeménységű talajon felmondták a szolgálatot úgy, hogy idén nyáron olyan válságosra fordult a helyzet, hogy attól kellett tartani: a szárazság és a gyom elpusztítja a csemetéket. Az állományok megmentése érdekében a zsákai gépállomás igazgatója, agronómusa, művezetője és 

Ezt a Zetor-vontatással használható kultivátort Kaluczky István Adészetvezető és a 
zsákai gépállomás újító kollektívája szerkesztette

Kaluczky István erdészetvezető 
egy Zetorvontatású kultivátort 

szerkesztettek,mely a legkeményebb talajon és nagyon gyomos állapotban is kifogástalanul ápolja a csemetéket.A fásításnak ezen a területen nagy jövője van, az elért eredmények hatására minden község bekapcsolódik 
a fásításba és erdősítésbe, néhol 200— 300 hektárnyi erdősítési és fásítási munkát is beterveztek.

Lesznyák József főmérnök, Debrecen.

A kultivátor munkában

Németország. A Német Szövetségi Köztársaságban különleges bélyeget bocsátott ki a posta, amelyen az erdőtüzek elleni védekezés gondolata jut kifejezésre. 20 pfenning névértékű a bélyeg: vörös alapon elszenesedett fatörzseket ábrázol, fölötte „Védekezzetek az erdei tüzek ellen“ felírással. (Internationaler Holzmarkt, 1958. 9. sz.)
*

Olaszország. A páduai nemzetközi vásáron sikeres faipari és erdészeti napot is tartottak. Ezen az összejövetelen főképpen a gyors növésű fafajokkal foglalkoztak, így elsősorban a nyárfa telepítéssel. (Internationaler Holzmarkt, 1958. 9. sz.)
*

Dánia. Csehszlovákiából dán csemetekertek részére bükkmakkot szállítottak. Egy dániai kutató, dr. Syrach Larsen csehszlovákiai tanulmányút járói a kárpáti óriási bükkösökből makkot vitt haza azzal a céllal, hogy a dániai bükk-ál- lományokat keresztezve, azokat feljavítja. Dániában ugyanis nagykiterjedésű bükkállományok vannak, amelyek feljavítása most folyamatban van. Dámába már két ízben- 1880-ban és 1925-ben vittek Szlovákiából bükkmakkot. (Internationaler Holzmarkt, 1958. 10. sz.)
*

FAO. A FAO megbízásából egy ismert svéd professzor, Ulf S u n d - berg, az egyik kutatóintézet munkatársa, könyvet írt a jelenleg ismert összes kérgező-gépről. A könyvben rengeteg rajz és fénykép van a gépekről. A szerző arra a megállapításra jut, hogy a jelenlegi kérgező gépek még nem olyan tökélet^^k. hogy a kézi munkát ebből a munka- ból teljesen ki lehetne kapcsolni. Legnagyobb nehézség az, hogy a jó konstrukciójú gépek nehezen mozgathatók, míg a könnyen szállítható kérgező gépek nem elég tökéletesek. (Internationaler Holzmarkt, 1958. 10. sz.)
Sodronyköteles szállító

berendezések Olaszországban
Olaszországban mintegy 10 000 

egyköteles eregető és sodronykötél
pálya működik, hosszuk 8000 km 
körül van. Kétköteles (tartó- és 
vonóköteles) berendezéseket nem al
kalmaznak. Legelterjedtebbek a 3 
köteles — 2 tartó- és egy vonókötél
lel működő — pályák, ezek közül a 
végtelen kötelűek, de különösen a 
megszakított mozgásúak, az úgyne
vezett Valtellina-berendezések. A be
rendezésen a tartókötelek nincse
nek egymással kapcsolatban, hanem 
közbeeső pillérek tartják. A vonó
kötélre a terhet akkor lehet bekötni, 
vagy lekapcsolni, amikor a kötél 
nem mozog. A mozgást szabályozó 
berendezéssel szakítják meg.
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jliwid a&kälc /cet^ucMzec*  való tdfác&wiM6sé.fye. 
laffiád^áw^eoMtiés falazása écdeké&ei*aas ipaaf is a.

Javaslat,
amelyet érdemes megvitatni

Hazánk fában való szegénysége aura kényszeríti erdőgazdaságainkat és faipari vállalatainkat, hogy a fát mint nyersanyagot minél nagyobb mértékben igyekezzünk hasznosítani ipari célokra és ezáltal értékes valutát tudjunk megtakarítani népgazdaságunknak. Az ipari faanyag feldolgozásának első állomása általában a fűrészüzem és ezen belül is a keretfűrész. A keretfűrészen való felvágás lehetőségét két méret határozza meg: a maximálisa rönk
vastagság és a minimális rönkhossz. A legvastagabb felfűrészelhető rönk méretét a keret belvilága szabja meg, ezen változtatni nem áll módunkban. Ez az eset a gyakorlatban viszonylag ritkán fordul elő és a rönk előzetes faragásával a probléma megoldható.

A rönkvastagságunk különben is csökkenő tenden
ciát mutat; az átlagos rönkvastagság 30 cm körül mozog, sőt a fűrészüzemi kimutatások szerint az utóbbi években már 28—29 cm-re süllyedt le. A vastagsági méret csökkenése is mutatja azt az irányzatot, hogy igyekszünk a fát mennél nagyobb mértékben hasznosítani ipari célokra.A rönk felfűrészelhetőségének másik korlátozó mérete a minimális rönkhosszúság: milyen mértékben befo
lyásolja a rönkhossz a keretfűrészen való felfűré szelhet ő- 
séget? Ezt a kérdést akarjuk az alábbiakban részletesebben megvizsgálni és elgondolásunkat e lap hasábjain keresztül vitára bocsátani.

RÖVID RÖNK FELFÜRÉSZELÉSE RÉGI TÍPUSÚ, 
Átalakítás nélküli rönkbefogó kocsival, 

AZ ELENGEDÉS pillanatában

2. ábra 
Rönkbefogókocsi az elengedés pillanatában, (régi típusú 

átalakított kocsi)

Vizsgálataink szerint rövid rönk feliűrészeléséné egyik fő akadálya az a tény, hogy keretfűrészeink rönk- 
és deszkabefogó kocsijai nem alkalmasak a rövid rönk 
felfűrészelés közben történő vezetésére. Amennyiben a rönköt csupán a keretfűrész négy etetőhengere fogja közre, minden veszély megvan a rönk keretben történő elfordulására, selejtes fűrészáru termelésére. Elég egy keményebb göcs, a rönk egészen enyhe görbülete, az etetőhenger csorbulata és máris megtörténik a rönk el- esavarodása, ami durva vágáshibákat (félrevágást) és erősen mérethibás fűrészárut eredményez.

A rönkös-, illetve deszkakocsi két befogópofája a rön
köt rögzíti és azt elcsavarodás ellen biztosítja. Az 1. sz. 
ábránkon a szombathelyi fűrészüzem gattereinek befogószerkezetét mutatjuk be, elképzelve egy 140 cm-es rövid rönk felfűrészelése közben. Az etető hengerpárok átlagos távolsága a régebbi típusú keretfűrészeknél 60 cm. Az etetőhengerek átmérője 20 cm. A rönk befogáskor való alátámasztását 32—33 cm átmérőjű, kónikus kiképzésű fahenger biztosítja. A rönköskocsi befogópofája az elülső etetőhengerpár előtt 70 cm-rel kénytelen elengedni a rönköt, amint ez az ábrán világosan látszik. Ugyanekkora távolság szükséges a keretfűrész másik oldalán a kikerült deszkaanyag befogásához. Tehát a feltételezett 140 
cm hosszúságú rönk a keretfűrészben kénytelen mintegy 
60—70 cm utat befogás nélkül megtenni, ami csak selejtet 
eredményezhet. A vázolt befogószerkezettel a kereten jelenleg felfűrészelhető minimális hosszúságú rönk tehát 140 + 60 = 200 cm. Ez a rönkszabvány minimálisan megengedett hosszúsági mérete kemény és lágy lombos fafajoknál.

Célunk a rönkbefogási távolság csökkentése, hogy a rönköt az etetési oldalon minél később kelljen elengednünk. Ezt kétféle módon érhetjük el. Elsősorban a rönk
alátámasztó fahengert szükséges kicserélni a 2. sz. és 3. 
sz. ábrán látható általunk javasolt háromszögalakú alá
támasztó kocsira, amelynek súlypontja mindig a rönk súlypontjának irányába esik, felborulása tehát nem lehetséges.A háromszögalakú megoldás lehetővé teszi a rönkös kocsi elülső, orr-részének megtold ás át a rönkalátámasztó kocsi fölé. A rönkbefogó kocsi orr-részének megtoldásá- val egyidejűleg meg kell hosszabbítani a kocsi befogó 
karjait. Ezenkívül — főleg a régi típusú kocsiknál — lehetőség van arra, hogy az egész befogó szerkezetet a kocsin 10—20 cm-rel előbbre hozzuk, természetesen a befogó karok meghosszabbítására ez esetben is szükség van (2. sz. 
ábra). A befogó kar végén levő befogó pofa a meghosz- 

3. ábra
A rönkbefogókocsi állása az elengedés pillanatában

4. ábra
Rönkbefogókocsi állása a befogás pillanatában

gzabbítás után egyvonalba esik a kocsi orr-részével. Ezáltal is jobban biztosítható a rövid rönknek a keretfűrészben mennél tovább való vezetése. Elgondolásunk alapján, amint azt mellékelt ábráink mutatják, a rönk 
elengedése az átalakítás után az etetőhengerek tengely- l vonalától 30 cm-re következik be a régi 70 cm helyett. Ez kétoldalon együtt összesen 80 cm-es hosszúságcsökkentést eredményez, tehát 60 cm etetőhengertávolság 
esetén még a 120 cm hosszúságú rönk befogása is meg
valósítható (5. sz. ábra).Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a rövid rönk felfűrészelésének nemcsak a befogásból adódó nehézségei vannak. Amikor a rönk a két első etetőhengert elhagyja és a vágás megkezdődik, a penge alternatív mozgása vágáskor a rönk elejét lefelé húzza, ami a rönk végének egyidejű felemelésével jár és ez rángató mozgást eredményez egészen addig, amíg a hátsó etetőhengerpárt is el nem éri. Ez a veszély a rövid rönk súlyelosztása következtében fokozottabban fennáll. Bizonyos mértékben azonban kisebbíthető a vágás elején az előtolás csökkentésével, tehát a rönkvégek stabil, elmozdulásmentes befogásáról is gondoskodnunk kell.A fenti okokból kifolyólag rövid rönkök f elf űr észelé
sénél sohasem érhetjük el azt a termelékenységet, mint 
hosszméretű rönknél. Ezenkívül rövid rönköknél a gya
kori befogás is csökkenti a termelékenységet. így pl. egy 6 m hosszú 30 cm 0-jű fűrészrönköt csak egyszer kell befognunk, a fűrészelés kezdetén. Ha ugyanennek a famennyiségnek megfelelő 4 db 150 cm hosszú 30 cm 0-jű rönköt vágunk fel, már négy befogás szükséges. A teljesítmény így kb. csak 50%-os lesz a normálméretű rönkökhöz viszonyítva. Az alacsony termelékenység ellenére — úgy gondoljuk — érdemes volna a rövid rönkök felfűrészelésének ezzel az általunk javasolt módjával foglalkozni. Népgazdasági szempontból vizsgálva rövid rönkök feldolgozása iparifa kihozatalban jelentős többletet eredményez.Ismeretesek rövid rönkök felfűrészelésére más eljá
rások is. Ezek azonban a keretfűrészen való módosítást, illetve átalakítást vonnak maguk után. Az így átalakított keretfűrész azonban többnyire csak rövid rönkök felvágására alkalmas.

Javaslatunk, amely egyáltalán nem célozza a keret
fűrész, hanem csak a befogószerkezet (ibefogókocsik) át
alakítását, alkalmassá teszi a keretfűrészt rövid és normál rönkök felfűrészelésére egyaránt. A nem a kocsi orr-részére fektetjük fel, hosszabb rönköt hanem beljebb,

mintegy 30—40 cm-re. A kedvezőbb súlyelosztás érdekében a rönk súlyát ebben az esetben a kocsi platósíkjából mintegy 3—5 mm-re kiemelt hengerek közvetítésével adja át a kocsiszerkezetnek (váznak).Összefoglalva tehát a rövid rönk általunk javasolt felvágására a következő módosítások szükségesek a rönk, illetve deszkabefogókocsikon:
1. Rönk, illetve deszkaalátámasztó fejkocsinak el

készítése az általunk javasolt derékszögű háromszög 
formában; 12 cm-es kerékátmérővel és 17 cm-es ten
gelytávval. A váz öntvény, vagy 10—12 mm vastagságú 
lemezből egyaránt készíthető. A rönk felfekvése 8 cm 
átmérőjű hengeren történik, A fejkocsi alvázhojssza 
310 mm.

2. A befogókocsik elülső (vagy orr-) részének meg
hosszabbítása konzolszerűen. A 3. sz. ábrán egy újabb 
típusú kocsi, a 2. sz. ábrán pedig egy régebbi típusú 
kocsi átalakítását mutatjuk be. A konzolok elkészítése 
szög- vagy U-vasból történik, felerősítésük hegesztés
sel vagy csavarral. Az orr-rész kocsitípustól függően 
12—30 cm-es meghosszabbítást tesz szükségessé. Hosszú 
rönk vágására pár mm-rel kiemelt hengereket épí
tünk be.

3. A befogókarok meghosszabbítása a kocsitípustól 
függően mintegy 30—35 cm-re. Ez új karok készítését 
teszi szükségessé.Ezek az átalakítások bármely erdőgazdaság vagy faipari vállalat műhelyében elvégezhetők. Javaslatunk a rövid rönk felfűrészelésével kapcsolatban kettős:a) Rövid rönkök felfűrészelésével az iparifa kiho
zatal emelése.b) Azoknál az erdőgazdaságoknál, amelyek fa
gyártmány termelést is folytatnak és keretfűrésszel ren
delkeznek, javasoljuk a rövid rönkök keretfűrészen 
történő elsődleges feldolgozását. Eddig ugyanis a vé
konyabb, 20—25 cm átmérőjű rövid rönköket többnyire 
szalagon vágták fel. Ezek a szalagfűrészek gyengék, az 
asztalosipar számára készültek, szerkezetüknél fogva 
rönkfűrészelésre kevésbé vagy egyáltalán nem alkal
masak.Ezen javaslatunk megírásakor vállalati érdekek mellőzésével csupán a népgazdasági érdeket — az iparifa kihozatal emelési lehetőségét — tartottuk szem előtt. Kérjük az erdőgazdaságok és a faipar szakembereit, hogy 

e lap hasábjain keresztül javaslatunk alkalmazásával 
kapcsolatos észrevételeiket a népgazdasági cél érdekében 
tegyék meg.

Joó Imre—Székely Edgar Szombathely
ZEN

5. ábra
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Az ártéri fehérnyárasok kialakulása 
és jelentőségeA hazai Duna-ártéri ligeterdők egyik legjelentősebb kiterjedésű származék-típusa az „ártéri fehérnyáras“ 

(1. kép). Például a bajai erdőgazdasághoz tartozó Koppány, Cserta, Nagy rezét, Kisrezét nevű erdőrészek üzem terveit megnézve tapasztaljuk, hogy a 30—40 éves 
korosztálynál fiatalabb erdőterületeknek V5 részét a fe
hér nyár foglalja el. Ha az összes korosztályok együttes területét vesszük figyelembe, akkor is igen jelentős aránnyal, 17%-kal szerepel. Nagyobb folyóink árterében szintén általánosan elterjedt. Ezért nem érdektelen foglalkozni néhány mondatban kialakulásával és jelentőségével.A külföldi botanikai és erdészeti szakirodalom — társulás-genetikáját általában figyelmen kívül hagyva — külön növénytársulásnak tekinti. Tanulmányoztuk kialakulási törvényszerűségeit és tipológiai viszonyait. A régebbi botanikai adatokkal egybehangzóan tisztázódott, hogy az ártéri fehérnyárasok, majdnem kizárólagosan a szil-kőris-tölgy ligeterdők fehémyáras származéktípusának (Querceto-Ulmetum hungaricum Populus 
alba typ.) tekinthetők. Rendszerint az elegyes ligeterdők tarravágása után (2. kép) alakul ki.Ha a szil-kőris-tölgy ligeterdő típusainak és a fehér- nyáras származék-típusnak fajlistáját — cönológiai felvételeit — összehasonlítjuk, nem találunk megkülönböztető — differenciális — fajokat, csak az egyes fajok tömegében és gyakoriságában tapasztalható eltérés. A fiatalabb fehérnyáras származék-típusban, a fénykedvelő fajoknak és a bolygatást jelző, adventív és kozmopolita gyomnövényeknek jut nagyobb szerep.Köztudomású, hogy a fehér nyár az ártér magasabb termőhelyeinek egyik legfényigényesebb fafaja, ezért jelentősége a nagy lombkoronaszint borítású, idősebb állományokban akkor is visszaszorul, ha talajviszonyai kedvezőek. A tarra vágás után kedvező fényviszonyokhoz jutva, nagy sarjadzóképességével gyors fejlődésnek,

Tipikus ártéri ligeterdő

szaporodásnak indul és hamarosan elnyomja a lombkoronaszint és cserjeszint újulatait. A nagy intenzitással sarjadzó, nagy borításfokot elérő fényigényes ártéri fehérnyáras sarjerdő magas lombkoronaszint záródásával tartósan nem maradhat meg. Amilyen gyorsan haladt sarjadzása, épp olyan gyorsan megindul a lombkoronaszint gyérülése is. Az áthatolhatatlan sarjerdő erdészeti beavatkozás nélkül is gyérül, helyet adva az^ßla-

Fehérnyár fiataloscsonyabb szintekben fejlődő kisebb fényigényű, egyéb, szil-kőris-tölgy ligeterdőre jellemző lombkoronaszint elemeknek (hegyesfogú kőris, tölgy, szil stb.). Különböző korú állományok felvétele alapján, véleményünk szerint 70—100 éves periódus alatt — amennyiben az erdőművelő nem avatkozik be (vágás, fafájcsere) a fehérnyáras származék — típus fejlődésmenetébe — elegyes lombkoronaszintü szil-kőris-tölgy 
ligeterdővé alakul. Természetesen ez a folyamat csak rendkívül ritka esetben mehet végbe, mert gazdasági célkitűzéseknek megfelelően végzik el az állomány-ápolás munkáját.Mint jól tudjuk, a hazai fehér nyár feketegesztű, fahasználati szempontból igen csökkent értékű faanyagot ad. Ezért tervszerű erdőműveléssel, újratelepítéssel 
meg kell akadályozni a fehérnyár származéktípus ki
alakulását. Ismerve fejlődésének törvényszerűségét és tipológiai rokonsági kapcsolatát, a fafaj csere, az újraerdősítés eredményesen oldható meg.

Dr. Kárpáti István—Dr. Kárpáti Istvánná, Vácrátót, MTA botanikai kutatóintézete
A mérgezés hatása az erdő 

életközösségére
A széles alapokra fektetett, gondos vizsgálatok 

főbb eredményei a következők: 1. A HCH-nak (300 g 
Gamma/ha) repülőgépről végzett permetezése után a 
talaj mikrofaunája (különösen az ugró-ormányosok és 
atkák állománya) erősen csökken, de rövidesen ismét 
eléri a kezelés előtti szintet; 2. 150 kg ha HCH kiszó
rása a sovány homoktalajok állatvilágát nem zavarja 
jobban, mint az alapos talajművelés; 3. HCH emulzió
ban kevésbé ártalmas a hasznos rovarokra, mint por
vagy permet alakjában; 4. A mérgezett cserebogarak 
elfogyasztásától a varjak, cickányok nem pusztulnak 
el; 5. A cinkfoszfiddal mérgezett gabonától elhulló 
egereket a ragadozómadarak károsodás nélkül elfo
gyaszthatják, a thalliumtartalmú mérgek viszont igen 
veszélyesek.
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Az elmúlt évben megjelent Erdő
nevelési Utasítás nagyban hozzájárult az erdőművelési munkák minőségének emeléséhez. Az Utasítás alapvetően a természetes felújításra épült fel. Idős, különösen nagy koro- nájú, böhöncös anyaállomány kitermelése esetén a megtelepedett újú- latban a döntéskor és feldolgozáskor tekintélyes károk keletkezhetnek, amelynek csökkentésére többféle eljárást ajánlanak, amelynek egyike a koronarobbantás.Hazánkban is újra szóba került az eljárás alkalmazása, így szükségessé vált a megfelelő technológia kialakítása. Ezért célszerűnek mutatkozik a hazai korábbi kísérleti jellegű és a hasonló körülmények között történt

lszkülföldi üzemi tapasztalatok összefoglalása, mert így a felesleges időt és költséget emésztő munkákon hamarabb túljutunk. A feladat megoldása annál is időszerűbb, mert erdőgazdaságaink egyrészénél a tuskórob- 
bantások már szép eredményekkel 
folynak, a dolgozók begyakoroltak a robbantási munkában és csak ismereteiket kellene tovább fejleszteni a koronarobbantási munkákra is, amelynek legcélszerűbb ideje ősztől tavaszig tart, míg a fák lombtalanok. E munkák megtervezését, illetve szervezését azonban minél hamarabb meg kell kezdeni, hogy alkalmas időben már zökkenésmentesen lebonyolíthatók legyenek. Már most meg kell szerezni a szükséges engedélyeket, robbanó anyagokat és ki kell választani a megfelelő állományokat, egye- deket.Tudomásom szerint a diósgyőri kincstári erdőkben a két háború között már kipróbálták a koronarobbantást, ugyanezen időben Roth Gyula egyetemi tanár a somogymegyei Iharosban folytatott kísérleteket.A németeknél Langer erdőmester foglalkozott a kérdésekkel. A korábbi irodalmi közlések és saját tapasztalataim alapján állítottam össze e tájékoztató jellegű ismertetésemet.A koronarobbantás általában közvetlenül a koronatő alatt készített 
robbantócsarnokában elhelyezett töl
tet segítségével történik. A fák kiválasztása után következik a robbantási csatorna elkészítése. A 10 m-ig ter

jedő robbantási magasság esetén a fára való felmászáshoz a felső tartójánál állványlappal felszerelt tolólétra a legelőnyösebb; ezt merőlegesen kell a fához erősíteni. A létrák aránylag könnyűek, tehát jól szállíthatók. Két 5 m-es részből állnak és 8,5 m-ig kihúzhatok, súlyuk kb. 25 kg — egy ember is könnyen szállítja. Az egyszerű támasztólétrák nehezebbek, így a velük való munka, illetve a szállítás is körülményesebb.A létrán kívül e célra még használhatók a maggyűjtésnél is alkalmazott, aránylag gyors mászási lehetőséget adó különböző mászóvasak, de ezeknél is szükséges a szilárd megállást biztosító állványkapcsok használata. A fúrási és később a töltési munkáknál is a biztonsági öv használatát meg kell követelni.
A töltetcsatorna-fúráshoz 30—32 mm átmérőjű, legalább három különböző hosszúságú fúrót kell használni. A rövidebb fúróval kell elkezdeni a munkát, mert ellenkező esetben a munkásnak a fától messze ki kell hajolni, ami erősen fárasztó. A rövidebb fúró hossza lehetőleg ne haladja meg a 20 cm-t, a leghosszabbé pedig a robbantási magasságban levő törzs átmérő. Roth célszerűnek tartja a különböző vastagságú fúrók használatát is, ami véleménye szerint szintén megkönnyíti a munkát. A 30 mm körüli átmérő azért szükséges, mert a használandó paxittöltény átmérője 30 mm. A fúrócsatorna lehetőleg sugár irány legyen és a vonatkozó törzsrésznek mintegy 2/3-áig hatoljon a fába. A csatorna megtisztításához fúrás után 50—60 cm hosszú kaparó-horgot kell használni. Egyenlőtlen elhelyezkedésű nagy koronánál több csatorna is készíthető, háromnál több csatorna azonban rendszerint nem szükséges. A 40 cm-nél vékonyabb robbantási átmérőjű koronák lerobbantása már kevésbé gazdaságos.A csatorna elkészítése után a töltet elhelyezése következik. Magát a töltetet a fa mellett kell elkészíteni. Kétféle módszer szerint történhet a robbantás:a) gyújtózsinórral,b) elektromos gyújtással.A módoknak megfelelően a töltet elkészítése is változik. Itt említem meg, hogy vékonyabb oldalágak lerobbantásához a durranógyújtózsinór is alkalmaható, ez esetben 10 cm átmérőként háromszoros körülcsava- rást kell alkalmazni. Nálunk ezt az eljárást jelenleg nem engedélyezik, így részletesebben nem is tárgyalom.
A gyújtózsinóros eljárásnál először a zsinórkarikáról a megfelelő hosz- szúságú gyújtózsinórt kell levágni, majd ezt a gyutacsfogó segítségével a gyutaccsal kell összekeverni. Az így elkészített gyutacsot kell azután a paxittölténybe elhelyezni a már ismert módon.
Elektromos gyújtás esetén csak a villamos gyutacsot kell a tölténybe elhelyezni és gondoskodni kell a ve

zeték szükségszerinti meghoszabbítá- sáról; erre a korábbi elrobbantott gyutacsok szigetelt vezetékei jól használhatók. Több csatorna vagy több korona robbantásához csak az elektromos gyújtást tudom ajánlani.A töltetek elkészítése után azok elhelyezése következik a csatornába a 
töltőfa segítségével. A töltetre a fojtás elhelyezése következik. Általános szabály az, hogy a fúrócsatorna legalább 1/3 részében legyen a fojtás. Helyes fojtás készítés nagy fontosságú, azért e célra gyengén agyagos, szerves anyagtól mentes homok a legalkalmasabb, amit jól be kell döngölni a töltőfa segítségével a csatornába. E munkáknál először óvatosan kell eljárni, nehogy a durva lökésektől a nagyon érzékeny gyutacs felrobbanjon, vagy pedig a zsinór vagy esetleg a villamos vezeték megsérüljön, ami munkatöbbletet, esetleg végzetes balesetet okozhat.A munka következő lépése a tulajdonképpeni robbantás. A gyújtózsinóros módszernél, egyenkénti koronarobbantás esetén, a legegyszerűbb az eset. Itt csupán arra kell ügyelni, hogy a gyújtózsinór elég hosszú legyen ahhoz, hogy a begyújtás, a fáról való lejövetel és a biztonsági távolságba való eljutás biztosított legyen. A biztonsági távolság kb. 200 
méter. E számításoknál abból kell kiindulni, hogy 1 méter gyújtózsinór 110 másodpercig ég és ez alatt kb. 80—100 méterre lehet eljutni a terepen. Langer egy a fa tövétől zsinórral gyújtható húzós gyújtószerkezetet készített, amelynek alkalmazásával lehetővé vált, hogy több törzset közvetlenül egymás után gyújtson be, s így a munkát erősen meggyorsította.Elektromos gyújtás esetén az egyes tölteteket sorba, majd az egész soro-

2 sz.zatot a gyújtógépre kell kapcsolni, amelynek elektromos szikrája segítségével az egész sorozat azonnal robban.E munkákhoz hazai viszonylatban jelenleg csak a paxit jöhet szóba. Ez ammonsalétromos, kezelésbiztos, közepes brizanciájú robbanóanyag, ütő- désre teljesen érzéketlen és csak magas gyutacs hőmérésklettel bírható robbanásra. A nedvességre érzékeny, megkeményedik és megromlik. Használat előtt az egyes töltények enyhe nyomogatással fellazítandók.
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A robbanóanyag mennyiségére vonatkozóan a különböző szerzők által javasolt mennyiségek közel azonosak. Legcélszerűbbnek az általam némileg módosított Weichelt-féle kép
letet tartom, ahol M jelenti a robbanóanyag mennyiségét grammokban, d pedig a befúrási pontnál levő törzsátmérőt jelenti. Az x szorzótényező értéke 0,13—0,17 között változhat, élő-nedves, csavaros szövetű fánál a legnagyobb.

M = x d2Példa. Meghatározandó a 60 cm robbantási törzsátmérőjű élőnedves tölgyböhönc koronájának lerobbantásához szükséges robbanóanyag mennyisége.
M=0,15 d2=0,15 c 60X60=540 grEzt a robbanóanyag mennyiséget két, célszerűen megválasztott csatornába kell elhelyezni.A koronarobbantás teljesítményi 

adatai erősen eltérőek. A fafaj, a robbantási magasság, a csatorna elhelyezkedése és mélysége, a munkások gyakorlottsága befolyásolja leginkább a teljesítményt. Langer egy jól kiképzett és begyakorolt robban

tómesterrel és egy segédmunkással tölgynél 10—12 méter robbantási magasság, 30—50 cm robbantási átmérő esetén naponta 15—20 koronát robbanott le. A helyesen megválasztott és elkészített csatorna, kellő mennyiségű robbanószer esetén a robbanás 30—60 cm-es törzs darabot roncsol csak össze, tehát a szerfa- veszteség nem túl magas. A jól sikerült robbanáskor az egész korona felemelkedik a levegőbe, majd egészben vagy az egyes koronarészek kü- lön-külön esnek le, közvetlen a törzs mellé, a vastagabb végükkel lefelé, így azután rendesen a földbe fúródnak, s ott állva maradnak vagy eldűlnek. Az újúlatban lényegesen kevesebb kár van, mint döntésnél.Tény viszont az is, hogy a visszamaradt fatörzs-csonkot sokkal nehezebb ledönteni, mint a koronás törzset, mert nincs húzása és ül a tüskön.A költségekre vonatkozóan tájékoztató kalkulációt közlök:A robbanómester napi keresete 76,— Ft

segédmunkás napi keresete 50,— Ft6 kg paxit 62,— Ft30 db elektromos gyutacs 37,— Ftösszesen: 225,— FtEzzel a munkával és anyaggal mintegy 15 db átlagosan 50 cm robbantási átmérőjű koronát tudunk lerobbantani, ami nagyjából 15 Ft ko- ronánkénti költséget jelent. Ebben a kalkulációban a robbanóanyag magas őrzési és szállítási költségei valamint a szintén tekintélyes összeget felemésztő gyújtógép és kábel költségek leírási hányadát nem vettem figyelembe.összefoglalóan megállapítható, hogy a koronarobbantás aránylag 
egyszerű munka, elég biztonságos, 
költségei nem olyan magasak, hogy 
a sokszor oly nehezen megtelepült 
újúlatunk érdekében meg ne kísérel
jük alkalmazni, különösen akkor, amikor a megfelelő felszerelés és robbanómester is már rendelkezésre áll.

Márkus László ÉRTI kutató, Ugod
Kiemelkedő ' eseménye 

volt a soproni Erdőmér
nöki Főiskola jubiláns 
ünnepségeinek az Erdő a 
magyar festészetben kiállí
tás megnyitása. A Magyar 
Nemzeti Galéria anyagá
ból több mint félszáz kép 
mutatta'be a magyar festő
művészet legszebb erdő
témáit. Végig kísérhetjük 
erdőtáj festészetünk fejlő
dését a klasszicista, apró
lékos stílustól P a ál László 
és Munkácsy Mihály 
monumentális tájképfes
tésén keresztül a XX. szá
zad első negyedének nagy 
impreszionista művészeid 
nek, Ferenc zy Károly- 
nak, Mednyánszky 
Lászlónak egyéni, új látás
módjáig.

Érdemes erdész-szerre 
mel is végigtanulmányozni 
ezeknek a tájképeknek az 
alakulását. Id. Martióés 
követői még nem a táj, az 
erdő egyénített szépségeit 
tárják fel, hanem a kor 
művészi ' konvencióinak 
megfelelő ecsetkezelés
sel, a részletek gondos ki
dolgozásával jelenítik meg 
a természetet. Még nincsen 
a tájnak sajátos hazai 
színe és íze, idősebb Markó 
Károly olaszországi élmé
nyeinek és az ott eltanult 
stílusának bélyege hatá
rozza meg a képek karak
terét.

AzrtamajyarfclMta
T e le py Károly alkotásai, 
amelyekben a klasszikus, 
Markó-stílus tovább foly
tatódik, de feloldódik már 
az egyéni hangulatok ben- 
sőségében.

A XIX. század második 
feléből, a magyar festészet 
fénykorának legjobb erdő
képei sorakoztak'fel a kiál

lításon. P a ál László 
képein már egy új erdő
látás bontakozik ki. A fia- 
tulon, tragikus körülmények 
között elpusztult nagy 
festőnk művein végig kí
sérhetjük a romantikus 
erdőszemlélet átalakulá
sának útját: a művészt már 
nem csak a különös ágas-

Néhány szép erdőkép 
mutatta be a XIX. század 
közepének romantikus er^ 
dőszemléletét: Brod-
szky Sándor, Ligeti 
Antal, Kelety Gusztáv, Szinyei Merse Pál: Szurokfenyő. 1904.

bogas fák, nem csak a 
„böhöncök“ érdeklik, ha
nem ahogy művészete ér
lelődik, úgy leli egyre 
inkább örömét — erdész
nyelven kifejezve — az 
egészséges, jól gondozott 
állományok megfestésé
ben. Többé-kevésbé ugyan
ez érvényes Munkácsy 
Mihály erdőábrázolására is, 
akinek erdőképeit nagy
részt Paál Lászlóval való 
barátsága ihlette. Bár hozzá 
tehetjük, hogy festői vér
mérsékletük különbségé
nek megfelelően Munkácsy 
erdőképein erősebb a drá- 
maiság, mint Paál képein.

Persze a romantikus lá
tásmód újra és újra vissza
tér: Sz i ny e i-M e r s e Pál 
1904-iben festett szurkos- 
fenyő-portréján vagy M é- 
s z oly intim hangulatú 
képeinek hátterében, pél
dául a Csónakon című kép 
hátterében sorakozó fűz
fákon.

A XX. század emberének 
új kapcsolata az erdővel és 
a természettel az impreszi
onista képekből tárult a 
nézők elé. Különösen nagy 
hatást tett F e r e ne zy 
Károly Bükköse, amelynek 
tobzódó kék, sárga és 
vörös színei az őszi erdő 
dekoratív szépségeit tárják 
fel, mintegy az emberi sors 
életkeretét mutatják be. 
Ugyanez áll többé-kevésbé 
Fényes Adolf, Hat
vány Ferenc, Glatz 
Oszkár és B o s znai Ist
ván képeire is. De már 
ezeken a műveken, leg
inkább pedig M e d- 
ny ánszky László csodá-
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FahasznáJó erdészetből — művelő erdészet, 
24 vágásterületből — 21 előhasználati területMennyi mondanivalója van ilyenkor az erdőnek! Ilyenkor, amikor már őszi színekbe öltözött s két erdészeti évad határmezsgyéjén egyszerre tárja elénk egy év munkájának eredményeit és nyújt bepillantást a következő év terveibe. És nyomatékosabb hangsúlyt kap ez a mondanivaló itt a Börzsönyben, nevezetesen a diósjenői erdészetben, mert a Börzsönyi erdőgazdaság1956- 57-es évét négymillió forintos eredményromlással végezte. Fokozottabban érdekes tehát bepillantani a gazdaság egyik legjelentősebb erdészetének a munkájába, vajon ebben a szomorú „eredményben“ osztozott-e annakidején az erdészet s akár igen, akár nem, hogyan befolyásolta ez még az elmúlt évadban munkáját, hogyan hatot és hat terveinek alakulására.A diósjenői erdészetnél az „akár nem“ változatból kell kiindulnunk, mert — mint Csányi Sándor erdészetvezető elénk tárja az adatokat — 
ez az erdészet 1956—57-ben is ked
vező mérleget tudott felállítani.1957— 58 évi eredményeiben pedig az tükröződik, hogy noha nem érezhette magát felelősnek a gazdaság előző évi eredményromlásáért mégis igyekezett minél jobban hozzá
járulni a csorba kiküszöböléséhez. Ennek bizonyságául jegyezzünk le 
néhány adatot: az erdészet az 1957— 58-as évet közel 120 000 forintos nyereséggel zárta; az előirányzott erdősítés 50 hektár volt, ehelyett 61 hektár új erdőt telepítettek; 131 hektár tisztítás helyett 170 hektár, 84 hektár ápolás helyett 90-et végeztek el, a tervezett 160 m3 fagyárt- mánytermelés helyett 250 m3-t gyártottak; a tervezett iparifa százalék 45 volt, ezzel szemben 53 százalékot értek el.Ezek az adatok valósággal megelevenednek, amikor körsétára indulunk az erdészetben. Most már teljes erővel dolgozik a fagyárt- mánytermelő üzem, amely áramzavarok miatt két hétig tétlenségre 

volt Ítélve. Az üzem most új, 20 lóerős szovjet gyártmányú Dieselmotort kapott, így az eddiginél nagyobb teljesítményt tud elérni, az eddigi 30 m3 helyett havonta 40—45 m3 kész fagyártmány termelésére számítanak. Az új termelési évben fokozotabbb mértékben térnek át a bányabéléspalló előállítására az eddigi gyártmányok: a ládaprizma, ládadeszka, kis talpfa mellett.Fent, a hegyoldalban, több új művelési terület tárja elénk, hogyan tér 
át ez az eddig inkább fahasználati 
jellegű erdészet egyre inkább a mű
velésre. Új, gondosan bekerített telepítések mellett haladunk el, a kopá- ros részeken munkacsapatok dolgoznak, a padkákat készítik elő a jövő évi telepítésekhez. Jövőre a múlt évi 61 hektár telepítéssel szemben 71 hektárnyi új erdő telepítését tervezik, s még az idén befejezik a talajelőkészítést, hogy tavaszra és őszre már csak az erdősítés maradjon.Hasonló gondossággal készült az erdészet a fakitermelési évadra. 
Huszonnégy vágásterületen dolgoz
nak majd s a munkáslétszám bizto
sítására az idén először pályázati 
felhívást tettek közé a környékbeli 
falvakban. A 24 vágásterületből 21 
előhasználati terület lesz. Az erdészet most tér át az előhasználatra, eddig a túltartott bükkösökben csak véghasználat volt. Szép eredménynek lehet elkönyvelni máris, hogy az összes termelés 75 százaléka elő- használatból adódik. Az erdészet idei összes termelési terve 4700 m3, ebből 1000 m3 a véghasználat, 3100 az előhasználat, 600 m3 a tisztítás. Az előző években az erdészet teljes egészében gépekkel végezte a fakitermelést, az idén, a vékony fák miatt, kizárólag kézzel, gyalufogas fűrésszel termelnek. A V-fa jelölé
seket 157 hektáron végezték el, olyan jó eredménnyel, hogy külön jutalomban is részesültek.— A V-fa jelöléseknél — jegyzi meg az erdészetvezető, — de a 

többi munkáknál is igen szép ered
ményeket mutatnak fel techni
kusaink. Három erdészeti technikumot végzett fiatal dolgozik az erdészetben és szívesen foglalkoztatnánk még legalább kettőt. Megfelelő vezetéssel igen hasznos segítőtársaink. Itt pedig a fiatalok jó vezetőkre, jó tanítókra találnak. 
Kroslák Sándor bácsi 45 éve, Németh bácsi ugyancsak több mint 40 éve járja az erdőket s az a jótulajdonságuk is megvan, hogy nemcsak az erdőt, hanem a fiatalokat is szeretik, szívesen tanítgatják őket.Az erdészet területét járva ér
dekes kísérleti telepítéshez érke
zünk. A telepítés 30 pár egyéves 
vörösfenyő-csemetéből áll is az az érdekessége, hogy minden második 
csemetét fölnyestek. Mint az erdészetvezető elmondja, a lengyel erdészetekben szép sikerrel végeznek hasonló kísérleteket, az ottani tapasztalatok szerint a fölnyesés elősegíti a magassági növekedést, mert a csemete nem pazarolja az erejét az oldalágak táplálására és növelésére. Egyébként most készült el az erdé
szet negyedik csemetekertje, amelyben az eddigi erdei- és vörösfenyő, tölgy és szelídgesztenye csemeték mellett árnytűrő csemetéket nevelnek majd. Említésre méltó végül, hogy kevés erdészetben lehet olyan 
kiterjedt vadkár elleni védelem
mel találkozni, mint Diósjenőn. A vadkárosításnak leginkább kitett területet kísérletképpen villanyvezetékkel vették körül s az eddigi tapasztalatok szerint a villany-vadőr kitűnően betölti hivatását.Búcsúzóul Csányi Sándor erdészetvezető megjegyzi: — Nálunk nem 
kis része van az eredmények eléré
sében, a tervek túlteljesítésében az 
önelszámolási rendszernek. Azelőtt nem láttuk pontosan, milyen anyagi eszközökkel rendelkezünk, meddig nyújtózkodhatunk. Most valahogy közvetlenebbül mutatkoznak meg az eredményeink, ’de ha valahol mulasztunk, hibát követünk el, az hamarább visszaüt ránk. Mindkét hatása miatt helyesnek tartjuk az önállóságnak ezt a formáját.

Bisztray Kálmán

latos költői erdőábrázolá
sain ismerhetjük meg szá
zadunk elejének indivi
dualista, önmagára maradt, 
vergődő, a polgári világban 
elhagyatott, magukra fi
gyelő művészeink törekvé
seit, hogy az intim, belső 
magányos percek örömét 
fejezzék ki az erdőképeken 
is egy-egy táj lelkének 
villanásszerű ábrázolásá
val. Mednyánszkynak a ki
állításon szereplő hét fest
ménye jól érzékeltette ezt 
a különleges, egyéni törek
vést, hogy a festő ecsetjé
vel ne az általánosról, de

ne is a rendkívüli roman
tikusról, hanem az ihlet 
csöndes, megrázó pillana
tairól adjon számot.

Kár, hogy a kiállítás 
helyszűke miatt itt lezáró
dott és nem mutatta be a 
legutolsó évtizedek mű
vészi törekvéseit. Szívesen 
láttuk volna Szőny i 
István, E g r y József, 
B e rn áth Aurél erdőáb
rázolásán túl a fiatalabb 
nemzedék képeit is. Az 
erdészlátogatónak külö
nösen is sokat mondott 
volna ez az anyag, mert 
hozzásegített volna az erdő

új művészeti szemléletének 
megértéséhez, mint ahogy 
ugyancsak a soproni ünnepi 
napok során Fischer 
Annie, Kossuth-díjas zon-> 
goraművésznő Bartók har
madik zongoraversenyé
nek megrázó előadásával a 
modern zenei törekvéseket 
tette érthetővé azok szá
mára is, akik eddig ide
genkedtek azoktól.

A kiállítás rendezése dr. 
Bodnár Éva műtörténész 
kifinomult ízlését dicséri 
és az anyag összeváloga- 
tása, a képek elhelyezése 
amelyben a kiváló soproni

mester, Horváth József 
Munkácsy-díjas festőmű
vészünk volt önzetlen segí
tőtársa — az adott szűk 
keretek között tanúskodik 
arról, hogy nem csak a 
muzeológus szakavatott 
szeretetével, hanem a kiál
lítás speciális céljainak át- 
érzésével végezte munká
ját. Reméljük, lesz alkalma 
máskor nemcsak Sopron 
vái*os,  hanem országos 
nyilvánosság előtt is a 
magyar erdők képzőművé
szeti ábrázolásának teljes 
kiállítása megrendezésére.

(ákos)

n
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Két győrmegyei Bedő-díjasAz idén osztották ki másodszor az erdész-szakmában végzett kiváló munka jutalmaként az Országos Erdészeti Egyesület kitüntetéseit, a Bedő-díjat. Győr-Sopron megyében tavaly és idén egyaránt került kitüntetésre méltó szakember, őket, mutatjuk be olvasóinknak.
A sárvári 

módszerek útján

Az okszerű és korszerű erdőgazdálkodás példájaként méltán emlegetik és látogatják ma is erdészeink a sárvári erdőgazdaság gyertyánostölgyeseit, melyekben Scherg Lőrinc, erdész-nagyságaink egyike bizonyította be, hogy bátor és szakszerű beavatkozással, helyesen lehet irányítani az erdők fejlődését. A sárvári módszerek kitűnő ismerője 
Horváth László, a győri erdőgazdaság erdőművelési előadója, ki Scherg Lőrinc munkatársa volt s közel négy évtizedes eddigi szolgálati ideje alatt 25 esztendőt töltött a híres sárvári erdőkben.Horváth László 1£|51. óta a győri erdőgazdaságban igyekszik megvalósítani, a győri erdészeknek átadni, tapasztalatait. Különösen a rontott, elgazosodott kökény- és egyéb bokrokkal teli erdőkben dolgozó erdészek fogadták eleinte kétkedéssel Horváth tapasztalatait. De amikor tanulmányi kirándulást szervezett a sárvári erdőkbe, a győri gazdaság erdészei valóságban láthatták a többszintű, bátran gyérí- tett, a szakértőt dicsérő erdőket.Hét esztendős győri munkálkodásához is már számos eredmény fűződik. Ilyen például a kisalföldi homokfásítások megszervezése és irányítása. Az erdei fenyő és feketefenyő mellett kocsányostölgy és fe- hémyár telepítéseket kezdeményezett. Megszervezte az erdőgazdaság csemeteönellátását és két évi munkával meg is teremtette.Az erdőgazdaság állományainak felújítását célozza a középfokú állományok alátelepítése gyertyánnal és hárssal. Szeretne gyertyános-tölgy- gazdálkodást kialakítani a győri erdőgazdaságban is.

Igen nagy gond volt a cseri talajok erdősítése: a rontott csereseket alátelepítette erdeifenyővel és a cserállományok leváltásával az erdeifenyő alá akarja bevinni a gyertyánt, hogy ezzel többszintű erdőt hozzon létre. Vitnyéd, Csapod, Endréd határában már több száz hektáron mutatkoznak munkájának eredményei.Külföldi tapasztalat alapján vezette be a mélyített ültetést: a gyökeres nyárdugványokat 20 centivel mélyebbre ülteti, mint ahogy a csemetekertből kiemelte s ezzel nagyobb állékonyságot biztosít s egyúttal sokkal nagyobb lesz a növekedési erő is.Nevéhez fűződik a karácsonyfatelepek létesítése is. Nem kis eredmény, hogy az erdőgazdaság karácsonyfatelepei 1959-ben már egész Győr-Sopron megyét ellátják karácsonyfával.
Az cgzóták nevelőjeFertődön, a műemléknek nyilvánított Eszterházi-kastély festői parkjába ékelődik a leési csemetekert; már a belépés pillanatában érdekes külsejű, szokatlan levelű csemeték és suhángok tűnnek szembe.. Mintha fiatal vasfa törzsén nőnének lapulevelek, olyannak látszanak a szép, magas császárfa-suhángok, szemetgyönyörködtető soraikkal keltenek figyelmet a vörösfenyő- és a zöld-douglas csemeték. Természetesen a hatalmas csemetekertben a hazai lomb- és fenyőcsemeték vannak túlsúlyban. De díszfákat és erdősítésre szánt csemetéket egyaránt nevel Gráczol Imre erdész Leésen.

Gráczol Imre nemcsak a hazai lomb- és fenyőcsemetenevelés mestere tehát, hanem a külföldről származó vörösfenyő, zöld-douglas, a nagy gondot igénylő égercsemete, szürkenyár és hárscsemete-nevelés terén is évről évre kimagasló eredményeket mutat fel és mint munkatársai mondják, még a fővárosi 

nagy parkokat is ellátja díszfákkal. Már gyerekkorában nagy kedvet érzett a kertészkedés iránt, s amikor erdészgyakornok lett, messzire elgyalogolt egy-egy ritka fafaj magjáért, hogy aztán kíváncsian lesse az elvetett mag növekedését, az egzóta aklimatizáló képességét, tulajdonságait és hasznosságát.Ma, munkáját szoros együttműködésben végzi a Fertőd! Mezőgazdasági Kutató Intézettel, elsajátítja és átveszi tőlük az erdészetben is alkalmazható módszereket és intenzíven közreműködik a hatalmás park átalakítási munkálataiban, összehangolja munkáját a csemetekertben kísérleteket folytató ERTI-ku- tatók tevékenységével is. Gyakorlati tapasztalatait az erdészeti technikum és az Erdőmérnöki Főiskola hallgatói sikeresen hasznosítják.De nem elégszik meg csupán a csemeték nevelésével, hanem csemetéi sorsát az erdősítések gyakori látogatása során is figyelemmel kíséri. Szakmai érdeklődése messzire terjed, szabadságidejét is rendszerint arra fordítja, hogy meglátogatja az alföldi erdősítéseket s körutazásairól erdésztársainak mindig beszámol, hogy tapasztalatait ők is hasznosíthassák.
Hazánk természetes erdőtípusainak meghatározására javasol új módszereket Haracsi Lajos egyetemi tanár, az Erdészettudományi Közlemények (az Erdőmérnöki Főiskola Kiadványai) most megjelent 1958. évi első számában. A feltűnést keltő elgondolás alapján a szerző azonnal ki is dolgozza természetes erdőtípusaink meghatározását. Ugyanebben a számban találjuk többek között 

Róth Gyula ny. egyetemi tanár tanulmányát a szálaié erdőről, Fekete Zoltán írását a kísérleti akácosok újrafelvételével kapcsolatos kérdésekről, Papp László (ÉRTI) tanulmányát a záródás és az állományklíma kapcsolatáról, Járó Zoltán (ÉRTI) érdekes kísérleti beszámolóját az alommennyiségek alakulásáról a magyar erdők egyes típusaiban, valamint Pálvölgyi Loránd adjunktus tájékoztatóját az elektronikus távolságmérés módszereiről. Ugyanebben a számban találjuk 
Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes összef oglaló j át erdőgazdaságunkszocialista építő munkájáról.
fl soproni tanulmányi erdőgazdaság 

munkaterületét és tevékenységét is
merteti több, mint 50 oldalon az Erdő
mérnöki Főiskola jubileuma alkal
mából kiadott kis füzet. Az ügyes és 
áttekinthető elemzés példaképül 
szolgálhat más erdőgazdaságok szá
mára is, miképpen kell az erdőgaz
daság munkaterületének és tevé
kenységének teljes keresztmetsze
tét világosan és közérthetően is
mertetni, ,
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Százhúsz külföldi vadász kétszáznál több szarvasbikát 
lőtt a bőgés ideje alatt

Szeptember elején az alföldi vadászterületen megkezdődött a 
szarvasbőgés. Az első bőgések hírére egymásután érkeztek hazánkba a bejelentett külföldi vadászok, akik főként Nyugat-Németországból utaztak el, hogy Magyaroszágon tegyenek szert pompás vadászzsákmányra. Jöttek azonkívül néhány an 
Svájcból, Franciaországból és Bel
giumból is.

Százhúsz külföldi vadász, noha lapzártakor a bőgés még tart, két
száznál több szarvasbikát ejtett el: ezek között 17 kapitális bika és 30 
igen erős bika van.

A legszerencsésebb vadász Joseph Schulte-Wrede rinseckei földbirtokos volt, aki egy 12,58 kilós agancsú 
szarvasbikát terített le. Ennél nagyobb zsákmány aligha esett az idei szarvasbőgés alkalmával Európában. A szerencsés lövést Schulte- Wrede szeptember tizedikén adta le a pécsi erdőgazdaság baranyasellyei kerületében. A páratlan huszonket- tes agancsnak 221 Nádler-pontja 
van. A pécsi erdőgazdaság a rendkívüli trófeáért 4100 dollárt kapott, ami a turista árfolyam szerint megközelíti a 100 000 forintot. Joseph Schulte-Wrede több bikát is lőtt, ezek közül Bakóczán egy olyat, amelynek agancssúlya nyolc és fél kiló.Günter Plutte, a bajai erdőgazdaság bédai erdészetében egy 11,50 
kilós agancsú bikát ejtett, Hans Krohn pedig a gödöllői vadgazdaság területén egy 10,80 kilós agancsát. Majdnem akkora súlya volt a tamási erdőgazdaság hőgyészi kerületében esett szarvasbika agancsának is, ezt viszont Wolfgang Thiel lőtte le.Különös története van dr. Georg Brenner szentpéterföldei (nagykanizsai erdőgazdaság) vadászatának. Brenner harmadízben járt hazánkban, az idén azonban nem sikerült halálos lövést leadnia, csak megsebezte a szép szarvasbikát; a sebzett 
vada német vadász itt-tartózkodása 
alatt még nem került meg. De alighogy elutazott, az erdőgazdaság dolgozói rábukkantak a vadra, amely addig már elvérzett. Dr. Georg Brennert a nagykanizsai erdőgazdaság táviratilag értesítette az esetről. A német vadász a táviratra azonnal válaszolt s arra kérte a MAVAD-ot, hogy költséget nem kímélve, repülő
géppel küldje utána a trófeát. Pedig még nem is tudta, hogy a tizenhatos agancsnak 10,40 kiló a súlya és Nádler-pont száma: 209.

Két kapitális szarvasbika lelövése fűződik Jakob Koch nevéhez. Az egyik, 10,30 kilós agancsú, a ge- menci vadgazdaságban, a másik, 9,50 
kilós agancsú Lovasberényben került terítékre. Két aranyérmes bika egy szarvasbőgés alatt nem kis dolog! ...Egyébként a Nádler-féle minősítés szerint a külföldiek által elejtett bikák között körülbelül 8—10 arany
érmes, 15 az ezüstérmes és 20—22 
a bronzérmes.Az erdőgazdaságok az idén arról panaszkodnak, hogy a szarvasbőgés nem volt kielégítő: a bőgés kezdete után nagy meleg következett, általános volt az esőhiány és az örökösen forduló szél. Mégis az erdőgazdaságok területén a tavalyi 107-tel szemben az idén máris 160 bika esett, közöttük jóval több aranyérmes, mint tavaly.A szarvasbőgés ideje alatt a bu- davidéki vadgazdaság és a Bükkiben, a miskolci erdőgazdaság területén összesen öt muflon is esett. A legnagyobbat Hans Dedi-Schicke- dans lőtte. A mufloncsiga hossza 87 centi volt s ezért a trófeáért Schickedans 1220 dollárt fizetett.Azonkívül számos vaddisznó és más dúvad is terítékre került. El lehet mondani tehát, hogy az idei szarvasbőgési vadászidény az időjárás szeszélye ellenére is sikeres volt. Örömet okozott a külföldi vadásznak, valutát hozott az országnak.

Szíjártó Csaba, a balatongyöröki 
erdész fia és Kati, az őz: két jó
barát. Ettől a vadásztól nem retteg 
a vad. Az erdész kisfia hiába fo
gott puskát, mégse veszi vadász

számba

Másfélezer kilométer az első szarvas-trófeáért
Első szar vas vadászatra utazott 

Magyar országra 750 kilométert Nyu
gat-Németországból a 25 éves Ewald 
Holstein két idősebb, tapasztaltabb 
vadász, Toni von der Stein és Bado 
Tellini társaságában. A Bükkben 
próbáltak szerencsét. Ewald Hol
stein egy tízes bika kilövésére ka
pott engedélyt és Horváth János 
pénzpataki erdész hamarosan hozzá 
is segítette, hogy útra kelhessen a 
rövid, de nagy örömet jelentő táv
irat.

A távirat szövege magyarra for
dítva így hangzik: „A szarvas ha
lott!“ A miskolci távírdában ez a 
táviratszöveg némi csodálkozást, a 
nyugat-németországi Kamp-Lint- 
fortban, legalább is a Holstein csa
ládban kitörő örömet okozott. Azóta 
egy szarvasbikával kevesebb van a 
Bükkben és egy vadásszal több 
Kamp-Lintfortban.

A szerencsés, fiatal vadász boldo
gan jelentette ki, hogy egy ilyen 
szarvastrófeáért érdemes volt oda- 
vissza, másfélezer kilométert utazni.

Vadőri tanfolyam
A Magyar Vadászok Országos Szövetsége öthetes bentlakásos vadőri tanfolyamot indított. A tanfolyam szeptember 25-én kezdődött a mozsgói mezőgazdasági szakiskolában. A tanfolyamon a korábbi levelező oktatásban részt vett vadőrök és az állami kezelésben levő vadgazdaságok dolgozói vesznek részt. A hallgatók a fennálló rendelkezés szerint az eltartott családtagjaik számától függően, keresettérítést kapnak.A tanfolyam eredményes elvégzését bizonyítvánnyal igazolják.

Élővadbefogás 
Békés megyében

A múlt években Békés megyéből 
igen sok apró, élővadat szállítottak 
az ország vadban szegény terüle
teire és exportra. Az idén, a már 
szinte hagyományossá vált élővad
befogást ismét megszervezik a va
dásztársaságok. A vadőrök ezekben a 
napokban figyelik meg a nyulak és 
fácánok tartózkodási és mozgási te
rületét. A vadfogásra való alapos 
felkészüléstől, jó eredményeket vár
nak. Az előzetes tervezések szerint 
3500 élő fácánt és 2500 élő nyúlat 
fognak, amelyeket a korábbi évek
hez hasonlóan a vadban szegény vi
dékekre és exportra szállítanak.
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Megfiatalodik aNemcsak az „erdei emberek“ — erdészeti dolgozók, vadászok — emlegetik büszkén, hogy a gödöllői erdőgazdaság, annak is különösen a valkói erdészete az ország egyik legnagyobb és legrégibb vadászterülete. A környékbeli lakosság is szeretetteljes büszkeséggel beszél az erdőről — igaz, nem igen van embei’ ezen a vidéken, akinek valami köze ne lenne a hatalmas kiterjedésű erdőségekhez, amely akácosaival, tölgyeseivel, galagonya bokraival szinte paradicsoma az apró és nagyvadnak egyaránt. É,s ez, a szokatla
nul nagy vadállomány, a vadvédelmi 
rezervátum okozza a legtöbb gondot 
az erdészetnek, különösen azóta, amióta nem csak az erdő nagyságára, buja szépségére, hanem a minőségére is büszkék akarnak lenni.— Az útóbbi években 600 hektár 
rontott területet hoztunk helyre és még legalább ugyanennyit kell megjavítanunk — mondja erdő járás közben Kocsárdy Károly, a valkói erdészet vezetője —. A fő fafaj a tölgy, kisebb mértékben van erdei fenyőnk, kőrisünk, árnytűrő fajtáink s most nálunk új fafajjal a bükkel kísérletezünk. A bükk-makk 
beszerzése azonban nagyon nehéz, tavaly is mindössze egy mázsát kaptunk. Ha valamelyik erdészet 
nagyobb mennyiségű bükkmakkot 
tudna rendelkezésünkre bocsátani, 
szívesen küldenénk embereket az 
Összegyűjtésre.Évi erdősítési kötelezettségünk 150 hektár, ez jobbára felújítás, míg a telepítés kevés. Az erdősítésnél a megeredési százalék igen kedvező, 90 körül és afölött van, de 
a vadkárok miatt a megmaradási 
százalék már sokkal kedvezőtlenebb.Erdei sétánk közben lépten-nyo- mon a vadkárok nyomait látjuk, pedig az erdészet minden lehető eszközzel igyekszik védekezni. Évről évre növeli a vadkerítések hosszát, több egyedi védelmi területet iktatott be, a nyár felültelepí- téseket kettős drótháló védi. Annak ellenére, hogy a vadkár elleni védekezésre fokozott gondot és erőt kell fordítani az erdészeknek, az elmúlt öt évben minden vonatkozásban teljesíteni tudta tervelőirányzatát s idén is az 
első helyen áll a gödöllői erdőgazda
ság öt erdészete között. Az erdészet vezetője szerint az eredmények elérését főként az állandó, 17 főből álló, 
minden erdei munkában gyakorlott 
törzsmunkásgárda segítette elő. Az erdészetben másfél évtized alatt nem volt áthelyezés, tehát nincs fluktuáció, a dolgozók kitűnő helyismerettel rendelkeznek. Az állandó 
munkásgárda hossztoló tanfolyamon 
vett részt, s kellő irányítással a V-fa 
jelölésekbe is be lehet vonni őket. Ennek köszönhető, hogy már az 
1959—60-as évadra is megkezdték a 
V-fa jelöléseket.Az erdészet fakitermelési terve közel másfél évtizede évi 15 000

valkói „őserdő"köbméter, ezt a fatömeget eddig nagyrészt 65—80 százalékig véghasználati tarvágásból nyerték. A mostani termelési évadban főleg a gyérítésre tértek át, a gyérítésre kerülő területek nagysága az előző éviek háromszorosa lesz. A kitermelést így teljes egészében kézierővel végzik, a szállításnál viszont igen nagy 
reményeket fűznek az új Szuper- 
Zetor vontatóhoz. Az új gépet Pápai József kapta meg, aki az előző évadban G—35-ösf vontatójával kiérdef- melte a kiváló vontatóvezető kitüntetést. A Szuper-Zator legjobb kihasználására részletes tervet dolgoztak ki a kiváló vontatóvezetővel együtt. Eszerint valósággal a nagyobb menetsebességű, csőrlővel felszerelt gép „keze alá“ termelnek, a lehető legalacsonyabb tuskót hagyják, a letarolt fát a helyszínen szállítható hosszra vágják. A leggyakorlottabb hossztolókat állítják be ehhez a munkához, akik a Lám- 
falussy-féle hossztolórúddal dolgoz
nak majd. A Szuper-Zetor az időjárástól függetlenül, folyamatosan végezheti a szállítást s ezzel bizonyos mértékben le tudják küzdeni azokat a nehézségeket is, amelyeket eddig a rakodóhiány okozott. Az erdészetnek ugyanis sem a 11 km távolságban levő vasútállomáson nincsen ra
kodója, ugyancsak hiányzik a kiegyenlítő rakodó, a közbenső rakodók pedig olyan földutak mellett vannak, amelyeket esős időben nem
Miért szállítunk a Bakonyba fát?

Pártunk és kormányunk az ellen
forradalom leverése óta célul tűzte 
ki a leggazdaságosabb termelési mód
szerek alkalmazását. Továbbá az ön
költség csökkentésének kérdését is 
előtérbe helyezte, amit már minden 
vállalat kezd magáévá tenni, mert 
tudja, hogy e tényező nélkül nem 
életképes. Tudjuk, hogy ezen intéz
kedésekre szükség van, örömmel üd
vözöl minden öntudatos dolgozó ilyen 
határozatot.

Azonban meg kell, hogy mondjuk 
azt a szomorú valóságot, hogy ezen a 
téren nincs minden rendben. Nálunk 
az üzemben is van bőven tennivaló 
még az anyagtakarékosság és önkölt
ségcsökkentési tényezők további ja
vulását illetően. Véleményem szerint 
— az üzemünk dolgozóinak is ez a 
véleménye — azonban a felettes 
szerveknél is vannak súlyosabb hibák 
és ezeket a hibákat kellene legelőször 
kiküszöbölni, hogy dolgozóink lássák: 
vezetői nem csak rendeletekben írják 
elő ezen fontos intézkedések teen
dőit, hanem a maguk területén már 
előzőleg rendet csináltak. Sajnos, ezt 
nem tapasztaljuk minden területen.

Üzemünk, a vinyesándormajori fű
részüzem, a Bakony hegység kellős 
közepén fekszik, körülötte bükk, 
cser, tölgy és fenyő erdők terülnek 
el; szinte csak annyi hely van, ahol 
a fűrészüzem területe elfér. Ennek 

lehet, illetve az új vontató üzem beállításáig nem lehetett megközelíteni.Elöljáróban azt mondottuk, hogy a valkói erdészet dolgozói nem az erdő nagyságára, „ősi“ szépségére akarnak büszkék lenni, hanem a minőségére. Erdőjárásunk közben ennek igen sok jelét látjuk máris. Nem mehetünk el említés nélkül a 23 holdon telepített soros elegyítés mellett, amit a környék lakossága „Micsurin-kert“-nek nevezett el. A nyolcéves fiatalosban, a soronként váltakozó cser, tölgy, fekete dió, korai juhar, erdei fenyő, vadgesztenyeállomány pontos útmutatást ad az erdésznek arra, milyen fajtával érheti el a legkedvezőbb eredményeket. Az eddigi jelek félreérthetetlenül azt mutatják, hogy a fenyves
tölgyes elegyes állománynak szép 
jövője van Valkón. Ugyancsak figyelmet érdemel az erdészetnek az a törekvése, hogy természetes úju- latok létrehozására kíván áttérni. Eddig természetes újulat egyáltalán nem volt ezen a tájékon. Az eddigi 8 hektárnyi elkerített területen folyó, a legkorszerűbb módszereket alkalmazó kísérlet szép eredményekkel biztat, arra számítanak, hogy a magonc-csemetékből öt év múlva kefesűrű gyertyános-bükkös- tölgyes fiatalost nyernek.A Valkói erdőség is újjászületik, 
megfiatalodik tehát. Ezzel elveszti 
ugyan szinte „őserdei“ jellegét, 
amely évszázados műveletlenségével 
talán szép volt, de semmiesetre sem 
hasznos.

ellenére a környékből kitermelt 
gömbfa jelentős részét a magasbako
nyi állami erdőgazdaság nem tele
pünkre szállítja, hanem az ország 
más fűrészeire.

A nyár folyamán majdnem minden 
napos eset volt az, hogy üzemünk 
dolgozói a vagon egyik végéből rak
ták ki a vértesi, délsomogyi vagy a 
sárvári erdőgazdaságoktól szállított 
tölgy és cser gömbfát, ugyanakkor a 
vagon másik végébe már rakták be 
a magasbakonyi erdőgazdaság dolgo
zói a környékből beszállított, ugyan
olyan minőségű gömbfát az ország 
másik fűrészének részére.

Természetesen ilyen esetekben dol
gozóink azt látják, hogy az ő jó 
munkájuk hiábavaló, ha a fölöttes 
szervek nem végzik munkájukat kö
rültekintően. A fenti esetek megszün
tetésére javaslom, hogy az új terme
lési időszakban vizsgálják meg az il
letékesek azt, hogy melyik fűrész
üzem közelében mennyi kitermelés 
történik és azt a gömbfát, amelyik 
vasúti szállítás nélkül a telepre be
szállítható, azt ne rakják vagonba 
annak a fűrésznek a rakodóján, ha
nem maradjon ott feldolgozás céljá
ból.

Papp ImreBudapesti Fűrészek vinyesándorma j őri telepének vezetője
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A nyár a paraszt fájaAz idei Országos Mezőgazdasági Kiállítást csaknem kétmillió látogató nézte meg. Ezek nagy része paraszt ember, az ország minden részéből. A fásítási program megvalósítása szempontjából tehát nem volt közömbös, hogy az erdőgazdaság milyen kiállítást rendez, milyen propagandát folytat. Ezért felvettük a kritikus szemüvegét és így léptünk be
az erdőgazdaság pavilonjába.Az összhatás kellemes volt. Nem volt zsúfoltság, nem volt rikító színfolt. Az egész erdőgazdasági pavilon nyugodtságot árasztott, mint maga az 

A nyárfásítás bemutatója a Mezőgazdasági Kiállításonerdő. És az egész kiállításon uralkodott a nyár. Szerencsére — talán szándékosan — nem volt a pavilonban különös látványosság, ami a figyelmet elvonta volna a fő anyagok’ ról. A rendezőség az egész mondanivalót három fő csoportra osztotta: 1. a nyárfa hasznossága; 2. gazdasági előnye; 3. gondozása.Meg lehetett figyelni, hogy minden belépőt megragadott az első mondanivaló. A rendezőség ügyesen helyezte el egy csokorba azokat a főként mezőgazdaságban használatos faárukat, amelyek nyárfából készültek. Volt itt iga, különböző szerszámnyél, gerenda és szarufa, kerítésléc és kenyérdagasztó teknő stb. Mindezek felett pedig az írás:
„A nyár a paraszt fája, minden
re jut fa, ha nyárt ültet és gon

dosan ápolja”.És ha már a látogató érdeklődését sikerült felkelteni, akkor a falon levő írásokat is elolvassa. Itt hatalmas táblákra a grafikusok modern formába fákat festettek, amelyeket ízlésesen elhelyezett fényképek tarkítottak. A képekből és a szövegekből már azt is megtudhatja a látogató, hogy hol és miért hasznos nyárfát ültetni. „A vízparton különösen érdemes nyárfát ültetni.” „A nyárfás tájak szépek...” — olvashattuk, de közben azt is megtudtuk, hogy a nyár négy- ötször akkora fatömeget ad, mint más fafaj, hogy harminc év alatt akkora 

lesz, mint más fa 80—100 év alatt. Rövidek, hatásosak ezek a propaganda szövegek. Csak egy hibájuk volt:
túlságos kicsi betűkkel írták.Lehet, hogy a grafikus úgy vélte, hogy a grafika esztétikai hatását rontja a szöveg, de propaganda szempontból nem előnyös, ha például a 15—20 négyzetméteres tablóra egy hat szavas mondatot 1—2 centiméteres betűkkel írnak fel.Végül a nyárfapropaganda harmadik része a nyárfa nevelésével, gondozásával foglalkozott. A rendezők 

talán ezt oldották meg legügyesebben. Kevés szöveggel inkább több szemléltetéssel bemutatták
a nyárfaápolás jó és rossz mód

szereit,ezek hasznos vagy káros hatásait.A látottakat összefoglalva úgy véljük, hogy e szerény csarnok hozzájárult a most már mindjobban kibontakozó nyárfapropagandához.

A gyufa is nyárfából készül

A sóbálvány. Az idei Karlovy-Vary-i 
nemzetközi filmfesztivál újabb nagy si
kert hozott, a Sóbálvány című darabunkat 
a fesztivál II. Nagydíjával tüntették ki. 
A film alkotói ezúttal nem átlagtémát, de 
nem is könnyű feladatot vállaltak. Egy 
alapjában jóindulatú, de teljesen konzer
vatív főorvos magáratalálásának fordula
tos, drámai eseményeit vitték filmre. A 
történet kezdetén a háború még javában 
folyik. A nyilas téboly borzalmai eleve
nednek meg, kivégzések, betegek élet-ha
lál tusája, csodafegyver-várás és a reá
lis események szemlélete rezegnek végig 
a filmkockákon, visszatükrözve az élet
veszélyben élő és dolgozó, küzdő és sze
rető emberek feldúlt lelkiállapotát. Pár
huzamosan folynak a cselekmények, em
beri sorsok találkoznak, hogy végül is ki
bontakozzon valami, ami megmutatja a 
főszereplő orvosnak, hogy igenis érde
mes élni! A darab elsősorban témája 
miatt kapta Karlovy-Vary-ban a kitün
tető díjat. A film egyenetlen forgató
könyve. időnként erőszakolt rendezése, 
nehéz feladat elé állította a szereplő szí
nészeket. Ezek közül Páger Antalt kell 
kiemelnünk, kitűnő alakítása bizonyítja, 
hogy a darab mégis elfogadható szóra
kozást jelent.

*

Fekete szem éjszakája. Ki ne ismerné 
a főhőst, Rigó Jancsit, a népszerű ma
gyar cigányzenészt? És ki ne hallotta 
volna hírét a csodaszép francia herceg
nőnek, akivel szerelembe estek. Kaland
juk a múlt század végén nagy port vert 
fel Párizsban, a lapok szenzációs ripor
tokat közöltek a nem mindennapi esetről. 
E romantikus, perzselő szerelem mozza
natai peregnek le előttünk a filmvásznon. 
Pompás díszletek, káprázatos kosztümök, 
és gyönyörű, színes felvételek kavargása 
a fő erényei az egyébként szirupos, 
gyenge darabnak, melynek a megérde
meltnél lényegesen nagyobb a sikere. A 
darab női főszerepét a bájos franca szí
nésznő, Nicole Courcel alakítja; ezúttal 
főleg szépségével tűnik ki. A magyar 
férfi főszereplő, Buss Gyula fiatal szí
nész, akitől sokkal többet várunk, neki 
való, más szerepekben. A Fekete szem éj
szakája után újabb, nemcsak külsőségei
ben, de tartalmában is értékesebb közös 
magyar-francia filmprodukciót szeretnénk 
látni.

Fenyves Imre
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híre k
Dr. BOTVAY KÁROLYDr. Botvay Károly, a soproni Erdőmérnöki Főiskola termőhelyisme- rettani tanszékének vezető profesz- szora, hosszas szenvedés után elhunyt.Életpályáját szorgalmas munka, kitartó vizsgálódás és rendkívüli precizitás jellemzi. 1897-ben született Adán. Egyetemi tanulmányait Selmecbányán és Sopronban végezte. 1938-ban Münchenbe utazott egyéves tanulmányútra, az ottani egyetem Termőhelyismerettani Intézetébe. Münchenben szerezte meg a doktori címet is. A felszabadulás után három esztendőn át az erdészeti vegytani tanszéken adta elő a szerveskémiát, a talajtant és az éghajlattant. Ezután kinevezték rendes tanárrá, ezzel egyidejűleg az erdészeti vegytani tanszék átalakult termőhelyismerettani tanszékké. A termőhelyismerettani tanszék vezető professzoraként távozott el az élők sorából.Tavaly ősszel műtéten esett át, de betegségében ez sem hozott jelentős javulást, állandó fájdalmak között, nagyobb részt kórházban töltötte napjait. A betegségnek ez a súlyos egy esztendeje különösen megmutatta szakmaszeretetét, kiváló egyéniségét. Ha egészségi állapota egy kicsit is javult, máris megjelent a főiskolán, hogy megtartsa előadásait, de erejéből már csak egy órás előadásokra tellett. Kórházi ágyán még összeállította és kiegészítette a talajtáni jegyzetet, hogy a hallgatók vizsgafelkészülése elé ne gördüljön akadály. Halála előtt két nappal még írott utasítást küldött a tanszékre.Halálával nemcsak a Főiskolát, hanem az erdészeti tudományos kutatást is jelentős veszteség érte. Sopronban hatalmas gyászoló tömeg kísérte el utolsó útjára, és velük gyászolt az egész magyar erdésztársadalom.

*
Kitüntetések és jutalmazás. Az OEF vezetője Parti Istvánnak, a ge- menci vadgazdaság vezetőjének ötvenedik életévének betöltése alkalmából eddigi eredményes munkája elismeréséül az Erdészet Kiváló Dolgozója kitüntetést adományozta. Ugyancsak a gemenci vadgazdaság vezetőhelyett$sének, Berek Jánosnak is több évtizedes munkája elismeréséül az Erdészet Kiváló Dolgozója kitüntetést adta. Papp János állami vadőrt (Gemenc) eredményes mun

Üljtlási pályázatunkrabeérkezett pályaművek elbírálását szerkesztőségünk és a bírálóbizottság csak a következő napokban fejezi be. Ä pályázat eredményét tehát lapunk novemberi számában tesszük közzé.

kája elismeréséül dicséretben és 500 forint pénzjutalomban részesítette.
★

Kinevezések. Az Országos Erdészeti Főigazgatóság veeztője Miklai Jenőt a Mohácsi Farostlemezgyár főkönyvelőjévé nevezte ki. Ugyancsak kinevezte dr. Medveczky Istvánt a főigazgatóság elnöki főosztálya jogügyi és igazgatási osztályának vezetőjévé.
*

A Nagykovácsi Nevelőotthon igazgatójává Böröcz Jánost, igazgató he- lvettesé Szabolcsi Józsefet nevezték ki.
Az Országos Trófeabíráló Bizottság feladata a vadgazdaságok üzemi és bérbeadott területein elejtett vad trófeájának megbírálása a nemzetközileg elfogadott Nádler-képletek alapján. A bizottság tagjaivá az OEF vezetője Fónagy Istvánt, Gosztonyi Gézát, Jankovich Rudolfot, Kókai Dezsőt, Petrás Tivadart, Szederjei Ákost, Vlaszaty Ödönt és Zsámbor Ernőt nevezte ki.
AZ ERDÉSZEK LÖFEGYVERVI- 

SELÉSÉNEK és használatának sza
bályairól, valamint az erdészeknek a 
tűzrendészettel kapcsolatos feladatai
ról megjelent belügyminiszteri és 
OEF együttes utasítást (57/1958.) köz
li az Erdészeti Értesítő most 
megjelent szeptember 26-i száma.

*
Pályázati felhívás. A Magyar Vadászok Országos Szövetsége (Budapest, VI., Népköztársaság u. 86.) nyilvános pályázatot hirdet titkári állásra. Pályázati feltételek: 1. feddhetetlen előélet, 2. a vadgazdaság és vadászat terén kiemelkedő elméleti és gyakorlati ismeretek. Havi fizetés 2200—3000 forint. A pályázatokat részletes önéletrajz mellékelésével októ

ber 20-ig kell megküldeni a MAVOSZ címére.
*

Tűzmentesítő fafesték. Egy német 
vegyészeti gyár — mint azt az Inter- 
nazionaler Holzmarkt közli — olyan 
fafestékeket hoz forgalomba, ame
lyek egyúttal tűzelhárító vegyszert is 
tartalmaznak.

*
Farkasveszedelem’ A megfigyelések szerint a farkasok száma és ennek arányában jószágban, házi szárnyasban és erdei vadban okozott kártételük (20 tagú farkascsalád évi hússzükséglete kb. 10 000 kg) Európa nagy részén (Olaszországban is) állandóan növekszik.

Ismét megindult a harc a bajnoki pon
tokért. A Budapesti Traktor SC szakosz
tályai a rövid pihenő után már lejátszot
ták első mérkőzéseiket. Az eddigi ered
ményekkel általában meg lehetünk elé
gedve.

*
A változatlanul a Budapest I. osztály

ban játszó labdarúgó csapat learatta első 
komoly győzelmét. A Statisztika csapa
tát 3:0 (1:0) arányban győzte le. Ugyanek
kor a tartalékcsapat a Statisztika tarta
lékcsapata felett 6:0 (2:0) arányú győzel
met aratott. Az eredmények azért is na
gyon értékesek, mert a benfentesek mind
két csapat vereségére számítottak. Az 
NB I-ben játszó ifik viszont komoly, 3:0 
arányú vereséget szenvedtek a Kelenföldi 
Goldbergertől.

*
A kézilabda szakosztályban nagy az 

öröm. Az NB I-es nagypályás kézilabda
csapat számára igen fontos és jelentős 
győzelmet aratott. Eredmény: Erdészet— 
MTK 11:9.

*
Az asztali teniszezők is sikerről számol

tak be. A Bulapest I. osztályú női csa
pat 10:6 arányban győzte le a Mahart 
együttesét. Még nagyobb arányú győzel
met aratott a II. osztályban játszó férfi 
csapat, amikor a Fásokat 11:2 arányban 
verte meg.

*

Már régen elült a nyári versenyek zaja, 
de még egy-egy utórezgése mindég elér 
bennünket. Most a balassagyarmati Er
dészeti Sportkör lelkes atlétáiról van szó. 
Azokról a fiatalokról írunk, akiknek az 
edzéshez nem áll rendelkezésre salakos 
pálya, mert ilyen nincs is Balassagyar
maton, de van lelkesedés és szorgalom, 
amellyel sokszor többet elérnek. Már 
csak ezért is sérelmesnek tartják azt a 
módot, — írják — ahogyan a MEDOSZ 
versenyzőket az NDK-beli útra kiválo
gatták. Az 1958. évi Országos MEDOSZ 
Szakmaközi Bajnokság versenykiírása 
ugyanis úgy szólt, hogy azok utaznak ki, 
akik országos bajnokságot nyernek. En
nek ellenére a válogatást a verseny előtt 
lebonyolították és olyan versenyzőket is 
kivittek, akiknek rosszabb eredményeik 
vannak, mint egyes balassagyarmatiaké. 
Mindez nem segíti a sport fejlődését sem 
Balassagyarmaton, sem másutt.

: ’S'

ERDŐGAZDASÁG 
És FAIPAR1958. évi 10. szám. Ára 2 forint.
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Ez a Tóth Béla hivatalse
géd nem is olyan imilyen- 
amolyan gyerek. Alig 18 
éves és már 2 éve szolgálja 
a községi tanácsot. Április 
11-én délután átveszi a gép
írásos parancsot, kerékpár
ra vágja magát és nyaká
ban a figyelmeztető hangú 
pergődobbal máris indul, 
hogy községe minden utcá
ját bejárva tudomására ad
ja a falu minden polgárá
nak, hogy a fásításhoz igé
nyelt erdei facsemeték 
megérkeztek és holnap a 
tanácsházánál átvehetők. A 
gépírásos parancs nem fog
lalt magában egy kis igen 
fontos meghívást, melyet ez 
a Béla gyerek hozzátett, 
mégpedig azt, hogy a fa
csemeték átvétele után jól 
megöntözendők és minden
ki által sürgősen kiülteten- 
dők.

Másnap reggel 8 órakor 
az igénylők jelentkeztek a 
Községi Tanácsnál a facse
meték átvétele végett. Te
hát a Béla gyerek hirdetése 
nem volt eredménytelen. A 
baj csak most, illetve ak
kor kezdődött, amikor az 
átvett csemeték szétosztá
sához kezdett, mert az 
igénylők között nagy lett a 
hangoskodás. Tudniillik az 
történt, hogy a Községi Ta
nács mennyiségileg igen, 
de fanemre nem azokat a 
csemeteféléket kapta meg, 
melyeket az egyéni terme
lők igényeltek. Most aztán 
jött a nagy gond mindnyá
juk fejére, hogy mit is csi
náljanak, mert a csemete 
nem jó, nem nekik való. 
Tehát keresték a hibát és 
arra gondoltak, hogy bizo
nyára a községi tanács té
vesen adta be illetékes 
helyre az igénylést. Mivel 
pedig a községi tanács a 
beterjesztett igénylő kimu

tatás másodpéldányával 
igazolta, hogy az igényelt 
fanemű csemeték kérettek, 
néma csend lett és kezde
tét vette a fejvakarás és a 
további idegfeszítő gondol
kodás annak megállapítá
sára, hogy hát akkor hol a 
hiba, hol követték el a hi
bát, mert nyár és akác cse
metét kértek és helyébe 
amerikai kőris, gyertyán és 
ámor csemetét kaptak. Vé
gül egy a sok közül elkiált

Az út kérdezte: „Merre mentek...?” 
A fák kérdezték: „Mit kerestek...?” 
„Jóreggelt! Jóreggelt!” köszöntek 
a jámbor útszéli keresztek.

Vígan futott az út alattunk.
A Nap pirospozsgásan ébredt. 
Távírópóznák kérdezgették: 
„Mi újság, mi hír van felétek ...?”

A szakadékok oldalában 
fehér kőoszlopok vigyáztak. 
A kis patak titkát csobogta: 
„El ne mondjátok senki másnak ...”

Virágfüzérek muzsikáltak 
tiszta falusi udvarokban.
Én válaszolgattam serényen, 
útra, és fákra rákacagtam ...

„Jóreggelt...!” köszöngettem én is 
jobbra és balra, útnak, fáknak ...
... Oly szép, hogy kedves, kis falucskám 
nagy idő után újra látlak ...

Antalfy István

ja magát, hogy már a múlt 
héten több helyen jártak 
így, ő hallotta. Idegfeszítő 
percek közepette azután a 
Béla gyerek kitalálta, hogy 
elmegy az erdészhez és az 
ügy tisztázásához kéri az ő 
véleményét és segítségét.

Most már én is a család
ban voltam és arra gondol
tam, hogy milyen lelkiis
meretlen eljárás ez azoktól 
a kartársaktól, akik egy 
községbe megérkezve akár 

egyénileg, tsz-ek, avagy le
geltetési bizottságoknál nem 
azt a csemeteféleséget ad
ják el, mely a címzettnek 
szóló szállítási jegyzéken 
szerepel, hanem annak el
lenkezőjét szórják le. 
Vagyis megérkezik a cse
meteszállító gépkocsi és a 
csemeteleadással megbízott 
a címzettnél jelentkezik és 
jelenti, hogy a csemetét 
meghozták és máris kéri a 
szállítási jegyzék aláírását, 
ami meg is történik. A cse
metemennyiség kötegekben 
való leszórása, illetve leol
vasása megtörtént és a gép
kocsi kíséretével tovább ro
bogott. Ez történt sokhe
lyütt, ahol csak csemete le
adás volt. Nem vették fi
gyelembe a szállítási jegy
zéken feltüntetett fanemek 
felsorolását, hanem egy 
szempillantást vetve a jegy
zéken büszkélkedő végösz- 
szegre, máris tudta a le
adást eszközlő kiküldött, 
hogy hol, mennyi csemetét 
is kell leadni. Tehát, hogy 
ez a lelkiismeretlen eljárás 
többé meg ne ismétlődjék 
és az igénylő felek idegfe
szítő rohamoknak ne le
gyenek kitéve, valamint fi
gyelembe véve a fásítások 
helyes kivitelezését, arra 
kérjük Bélával együtt az 
őszi csemete széthordással 
és leadással megbízottakat, 
hogy fáradságot nem is
merve szigorúan ragasz
kodjanak ahhoz, hogy csak 
azok a csemetefélék adas
sanak le a címzettnek, me
lyek a kísérőjegyzéken sze
repelnek, márcsak azért is, 
mert azok a kidolgozott fá
sítási tervekből vannak ki
írva. Történt (Szatmárban) 
tavasszal, ősszel ne ismét
lődjék meg!

Farkas Mihály erdészetvezető, Sárosd
Az Erdőmérnöki Főiskola fennállásának 150 éves jubileuma alkalmából a botanikus kertben emlékfákat ültetnek el.
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A VESZPRÉMI ALLATKERT

Az .állatkert lakóinak eltartását 27 000 Veszprém megyei kis 
úttörő vállalta magára. Zsuzsika, Répási László kerületvezető 
erdész kislánya, még nincs úttörőkorban, de a kis vadnyúl 

etetését ő is szívesen végzi.

*

Vidám hangulatot csinál a nutria: nem válogat a gyümölcs 
ben, az őszibarackot is nagy élvezettel falja.

Kevés ember dicsekedhet azzal, hogy gyerekkori álmai ugyanúgy váltak valóra, ahogy akkor régen megálmodta. Kasza László Veszprém város úttörőtitkára sem gondolta, hogy egyszer valóság lesz, amit merész képzelete alkotott, amikor még rövidnadrágban járt.Mindig egy állatkertről ábrándozott, ahol mókusok játszanak s kis mackók morognak a napra, mert sérti a szemüket. Maga sem tudta hogyan, de amikor úttörők közé került, újra elétolakodtak gyerekkori ábrándjai. Érezte, hogy az úttörők örülnének egy kis növény- és vadaskertnek, ami a sajátjuk lenne. Gondolt egy merészet és egy szép napon elmesélte terveit a város vezetőinek, később a veszprémi erdőgazdaság vezetőinek is. Azok pedig azt mondták:— Nézd Kasza elvtárs, ha egy ilyen kerttel örömet szerzünk a gyerekeknek, csináljuk meg. Mi segítünk téged.Veszprém mellett a legszebb helyen a fenyvesekkel borított Fejes völgyben hat és fél hold földet rögtön ki is utalt a tanács. Ugyancsak hat és fél holdat csatolt hozzá az erdőgazdaság is. így tizenhárom holdon kezdődött meg a veszprémi növény és vadaskert építkezése. Nagy Vince erdész vezetésével erdei munkások, kiszisták, úttörők vettek részt az építkezésen. S a szorgalmas munkának meg lett az eredménye. Megnyitotta kapuit a veszprémi úttörők birodalma a 
Kittenberger Kálmán Növény és Vadaskert, mert a nagy tudósról és vadászról nevezték el.Nemsokára megérkeztek Pestről a kis rókák. Mucit és Miskát, a két kedves őzikét a veszprémi erdészek adták. Matyit a szelíd csörgőszarkát, a vén teknőst és az egerészőölyvöket ugyancsak a veszprémiek juttatták el a kertbe. A budapesti Allatkert kis farkast, medve- bocsct és egy teljes vaddisznó családot küldött. S érkeztek az állatkert lakói másfelől is. Jövőre Lengyelországból bölénybikát várnak.— A vadaskertbe, amely Közép-Európa egyetlen tájállatkertje, összegyűjtjük Magyarország növény és állatvilágának képviselőit, érdekességeit, — mondja boldogan Kasza László elvtárs. — A vadak gondozását szakemberek irányításával úttörők végzik.Kasza elvtárs gyerekkori álma sokezer úttörő örömére, a város és az erdészet vezetőinek, munkásoknak, kiszistáknak segítségével valóra vált.

Faragó György

A kis őzsuta még igen vad, nem is olyan régen még vala
melyik erdőgazdasági rezervátumban élt. Angeli Kálmán 
erdész és Galambos Anna KISZ-tag közös erővel vitték a 
fotoriporter lencséje elé. De mint az állatkert többi lakója, 

bizonyára ő is hamarosan megszelídül.
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Országszerte megkezdődött 
a fakitermelés és az erdősítés

* MÁR OKTÓBER ELEJÉN az új gazdasági évvel egyidőben országszerte megkezdődött az erdőgazdaságokban a fakitermelés, és október vége felé csekély kivétellel csaknem valamennyi erdőgazdaságban szedik már a csemetéket az őszi erdősítésekhez, sőt egyes helyeken már folyik az erdősítés és jelentős előrehaladást is értek el
A NAGYKANIZSAI ERDŐ

GAZDASÁG, mely az elmúlt évet igen eredményesen fejezte be és a dolgozók azt várják, 
hogy az élüzemcímet is elnye
rik, jelenleg is szorgos munkák helye: már eddig is ötezer köbméter a kitermelt faanyag mennyisége, s ebből négyezer köbméter a fülledékeny bükk. A fakitermelés túlnyomó részt géppel megy és a gépesítést 
igen jól megszervezték. Gépcsoportokat alakítottak ki és egy
hetes tanfolyamokon oktatták ki 
az összes gépesítésnél dogozó 
munkásokat. A gépcsoportokat általában az (agregátumkezelők vezetik. Az eddigi fakitermelési munkák során Lakatos Gyula,
CÍMKÉPÜNK:

Hetvenkilenc boldog fiú és lány gye
rek él az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság nagykovácsi gyermekottho
nában (lásd riportunkat a 12—13. 
oldalon). (Mihalovszky István felv.)

Borbás Sándor és Kútfej József csoportvezetők értek el kiemelkedő eredményt.
Megkezdődött a csemetekiter

melés is a nagykanizsai erdőgazdaság erdészeteiben. Ennek különösen kedvezett az október közepén beállott hűvösebb idő. 
A Nagykanizsa-déli és a kisko- 
máromi erdészetben már erdő
sítenek is, azonkívül az egész gazdaság területén szorgalma
san gyűjtik a bükkmakkoi, 
tölgymakkot és a szelídgeszte
nyét.A további jó munka érdekében a nagykanizsai erdőgazdaságban az erdőgazdaság vezetői, a pártszervezet és a szakszervezet vezetőivel karöltve folyamatosan felkeresik az erdészeteket; egynapos tanácskozásokon vitatják meg az 1958—59- es gazdasági év feladatait és külön is felhívják az erdészet dolgozóinak figyelmét a fontosabb részfeladatokra, így a sző
lőkaró és fríz fokozott termelé
sére, a gépek és fogatok helyes 
kihasználására, azonkívül ezeken a tanácskozásokon tisztázzák az erdészetekben felvetődött vitás kérdéseket is.

A BALASSAGYARMATI ER
DŐGAZDASÁGBAN fakitermelésnél mintegy száz-százhúsz munkás dolgozik és az új gazdasági évben eddig a kitermelés meghaladja az ezer köbmétert. Nyolc motorfűrésszel termelnek, folyik a termelés kézierővel is. A fakitermelési munkák teljes beindulása novemberre várható, mert a balassagyarmati erdőgazdaság főként a mezőgazdasági munkásokból toborozza a fakitermelő munkásokat. A balassagyarmati, romhányi és szécsényi erdészetek területén az akáckiter
melés tuskóirtással történik.

Csaknem száz hektáron vé
geztek makkal alátelepítést a balassagyarmati erdőgazdaságban, amit elsősorban a lelkes maggyűjtésnek köszönhettek. A 
csemeték kiemelése is megkez
dődött, elsősorban a társerdőgazdaságok igényeit elégítik ki fenyő- és tölgycsemetével s csak utána kezdi el az erdőgaz

daság a saját erdősítését. Fél milliónál több kocsánytalan tölgycsemetét emelnek ki állomány alól, s ahol lehet a cseme
tekiemelésekhez gépet alkalmaz
nak. Az erdőgazdaság az állami gazdaságoktól, községi tanácsoktól és legeltetési bizottságoktól 80 hektár fásítási területet vett át kivitelezésre. Az őszi fásítási munkába ugyancsak bekapcso
lódnak a kiszisták és az úttörők és éppen olyan lelkesedéssel fásítanak, mint tavasszal a Fák Hónapja idején.

A GYULAI ERDŐGAZDA
SÁGBAN a fakitermelés csak kisebbrendű feladat. Tervüket fél év alatt kényelmesen teljesítik. Eddig ezer köbmétert termeltek ki, a mályvádi erdészet területén géppel termelnek, de szép eredmények születtek a pósteleki erdészet kézi termeléseinél is. Annál nagyobb felkészülést kívánt és feladatot jelent az erdősítés. Már jó előre 
előkészítették a csemetekiemelö 
és suhángkiemelő gépeket, de a 
csemetekiemelést az első pró
bálkozások után abba kellett 
hagyni. Békés megyét ugyanis ézidén a csapadékhiány jellemezte. Az egész év folyamán alig kaptak esőt s a talaj olyan 
száraz, hogy a csemetekiemelést 
csak a csemeték gyökérzetének 
rendkívüli rongálódása révén 
lehetne végrehajtani. Pedig a gyulai erdőgazdaság éppen az idén vett át csaknem négyszáz hold mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területet, amelyen a talaj előkészítés, az őszi és tavaszi erdősítésekhez már idejében megtörtént. Ha az időjárásban nem áll be javulás, Békés megyében az erdősítések zömét 
tavaszra kell halasztani.

Az újítási előadók III. negyedévi versenyének kiértékelése alapján az ipari vállalatoknál az 1. Bősze Ferenc (Hárosi Falemezművek) 1219 ponttal, 700 forint jutalom; 2. Deme
ter Lajos (Erdőkémia) 1182 ponttal, 500 forint jutalom; 3. Kudett Lajos (Ládaipari Vállalat) 931 ponttal, 300 forint jutalom. Az erdőgazdaságoknál 1. Rössler Károly (Székesfehérvári Erdőgazdaság) 1087 ponttal, 500 forint jutalom; 2. Boross Jenő (Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság) 462 ponttal, 400 forint jutalom; 3. Tóth István (Váci Erdőgazdaság) 418 ponttal, 300 forint jutalom; 4. Lukáts Sándor (Miskolci Erdőgazdaság) 386 ponttal, 200 forint jutalom.
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r ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 41. évfordulójára
iXlncUe/ JfaJLidíü.:

A BÉKE HAZÄJA

Nem szellő, hajnaltáji permet, 
nem vészes, szárnyas fergeteg — 
Hazám lehelete csapott meg 
és járta át a szívemet —

viharvert, napsütött vizekkel 
s akár tavaszi áradat,
mezőkkel, melyek mint a tenger, 
az égig felhullámzanak;

s ahogy, ha gyermek ajka rebben, 
s röpítve madarak dalát, 
lágy szirmok fellegével frissen, 
üdítőn, mint az ifjúság.

Nem pirkadat piros rubintján 
kápráztatott el a világ — 
Hazám, a te szemed tekint rám, 
tüzes napként lelkembe lát.

Erő és bölcsesség e szempár, 
mögötte múltunk harctere 
s jövendőnk hajnala dereng már, 
világos sorsunk int vele.

Milyen bástyákat vertünk szét mi, 
milyen utak hátunk megett!
Zizegnek Volgánk bő sztyeppéi, 
dombok kéksége integet.

Barátságot, békét e tájról 
vitt szovjet földünk hős fia 
a Kárpátok ormára s távol, 
a Duna-táj lankáira.

Pusztuljon minden rabság végre? 
csalás, erőszak — vesszenek! 
Anyám — a szabadság felé te 
a földet szárnyakon viszed!

(Polgár István fordítása)

Emelkedő kereset, több munkásszállás, több erdészlakás, több gép
Hogyan fejlődött az erdészeti dolgozók élete az elmúlt esztendőkben

Néhány nap múlva a választói joggal bíró lakosság, köztük az erdészeti 
dolgozók is, az urnák elé járulnak megválasztani az új országgyűlési kép
viselőket és tanácstagokat. Ez alkalommal minden választó számot vet ma
gában, hogyan sáfárkodott bizalmával kerületének eddigi képviselője, ta
nácstagja. Hogyan fejlődött népgazdaságunk és ezen belül hogyan alakult az 
egyes dolgozók élete. Ez utóbbiról — az erdészeti dolgozók tekintetében — 
kívánunk néhány szót mondani.Mind a munkások, mind az alkalmazottak keresete az elmúlt években emelkedett. Különösen jelentős volt ez az emelkedés az elmúlt két

munkások

1954/1955. 700
1955/1956. 764
1956/1957. 866

műszakiak
havi átlagos keresete forintban

1138
1169
1661

Az 1957/1958. gazdasági év végső számait még nem ismerjük, de már most is meg
állapítható, hogy a keresetek tovább emelkedtek mindhárom állománycsoportban.Miután a decentralizálás következtében kiszélesítettük az erdőgazdaságok és a vállalatok igazgatóinak jogkörét, ez a bérezés terén azzal az előnnyel járt a dolgozók szempontjából, hogy a helyi sajátosságokat a legmesszebbmenően lehetett érvényesíteni s ezzel jobb arányokat, igazságosabb elosztást, az érdekek legjobb rendjét tudták kialakítani. Mindezek érvényesítését a népgazdaság egésze szempontjából az átlagbér 

évben. A dolgozók keresetének 
emelkedését a következő táblázat szemlélteti.

adminisztratívok

1036 
1045 
1301

előírása biztosította, illetve lehetővé tette a bérarányok ellenőrzését.Az alkalmazottak bérrendszere — egy-két bértételt nem tekintve — egységes, tehát ugyanazon bértételek vonatkoznak az erdőgazdasági alkalmazottakra, mint az iparvállalatok dolgozóira. így, ha az elkövetkezendő években a párt és kormány bérpolitikája nyomán esetleg további bérrendezések vagy bérkorrekciók lesznek, a már említett ipa

rival egyező bértételek segítségével módunk lesz még jobban felzárkózni más szektorok jelenleg még előnyösebb bérszintjéhez.A jelenlegi bérrendszerünk az adott körülmények között megfelelően honorálja az erdészetvezetők nehéz és felelősségteljes munkáját és százalékosan különösen nagyot javított a műszaki dolgozók nagy többségét kitevő kerületvezető erdészek keresetén. Jelenleg a kerületvezető erdészek átlagosan kb. 1300—1320 forint alapbért kapnak, amihez átlagosan kb. 10—12 százalék prémium, természetbeni juttatás, sok esetben nyereségrészesedés járul. Ilyen módon a kerületvezető erdészek átlagos havi jövedelme 1600—1700 forint körül mozog, a korábbi évek 1150—1200 forintjához képest.Szorosan kapcsolódnak a bérhez 
a természetbeni juttatások. E tekintetben is jelentős a fejlődés a korábbi évekhez képest. Az erdészek jelenleg már számos természetbeni juttatást — lakást, tűzifát, földet, legelőt stb.-t —* térítés nélkül kapnak. Az említettek természetbeni 
juttatásának SZTK pénzbeli egyen- 
értéke — ha egyébként minden jut
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tatást a rendelkezések adta legmagasabb mennyiségben kapják — az 
évi 2000 forintot meghaladja.Az egyes dolgozók részére adható 
illetményföld, illetőleg földhaszonbérlet területét, a korábbi évek6—900 négyszögöléhez képest, egy, illetőleg két kát. holdig emeltük fel. Átlagosan az erdészeti műszakiak a korábbi évek 800 négyszögölével szemben, mintegy 2400 négyszögöl földet kapnak.A természetbeni juttatások kibővítése a dolgozók többségének óhaja volt, ezért a párt- és a kormány eleget tett ezeknek a kívánságoknak az erdészet területén, bár bizonyos szempontból vitás, hogy a dolgozók, összessége számára ez nem hátrányos-e. Áll ez elsősorban a több illetményföld tekintetében, ahol viszont a 
föld díjtalan megművelésének elő
nyét fel kellett adni a nagyobb te
rület érdekében.Nagy gondot fordítottunk a dolgozók szociális jólétének emelésére. Az e célra felhasznált beruházási összegek az elmúlt években jelentékenyen emelkedtek. Az 1955—57 években a teljesített szociális és munkavédelmi beruházások értéke 6.293 000 forint volt. Ugyanebben az időszakban az üzembehelyezett szociális és munkavédelmi beruházások értéke is megfelelően emelkedett, összesen 7,376 000 forintra rúgott.Az üzembehelyezett munkásszállások férőhelyei hasonlóképen jelentékenyen megnövekedtek, amennyiben három esztendő alatt 750 munkásszállási újabb férőhellyel rendelkeztünk.Nagyszámú lakást építettünk dolgozóinknak állami pénzből. 1955—57 köpött összesen 265 lakást helyeztünk üzembe s az építkezés értéke 21,117000 forintot tett ki.Az elmúlt év eredményei után fizették először a dolgozóknak a nye
reségrészesedést. A nyereségvisszatérítési rendszer biztosítja a többi között azt, hogy a dolgozók jó munkájuk eredményét közvetlenül keresetük gyarapodásában lemérhessék.Az erdei munkát az elmúlt tíz év óta sokkal jobban megbecsülik mint azelőtt. Sajtónk is gyakran foglalkozik az erdőgazdasági termeléssel, munkával. Most értünk el ahhoz a ponthoz, hogy a sokoldalú erdőgazda - 
sági fizikai munkát — elsősorban a gépek fokozottabb alkalmazása, az erdőművelés minőségi megjavítása, a biológiai szemlélet kialakulása óta — 
egyes ágazataiban szakmunkának le
het majd elismerni. Ezzel együtt jár a szakmunkásainkról való teljes szociális gondoskodás, bérezési megkülönböztetés is. Már vannak olyan erdős vidékek, ahol munkáskolóniák, 
munkástelepek 'létesítésén fáradoznak. Ha a dolgozóink hagyományos természetbeni juttatásairól, illetve létalapja biztosításáról van szó, akkor még erdőt is írtunk a letelepítésük, konyhakertjük biztosítása érdekében, pedig az erdő nekünk erdészeknek a legféltettebb kincsünk.

Az ország összes erdőterülete J938-tól 
1957-ig 162 000 hektárral növekedett

1949-ben 580 kilométer hosszú eidei vasút
tal rendelkeztünk. 1960-ra az erdei vasutak 

hálózatának hossza 643 kilométer lesz

Erdőink feltártsága 12 év alatt csaknem 
kerek száz százalékkal javul meg. 1949- 
ben az erdei vasutak, kőpályás erdei 
utak és földutak (műszelvénnyel) összes 
hossza 890 kilométer volt, míg 1960-ra 
feltáró útjaink, vasútjaink összes hossza 

1749 kilométer lesz

Az erdőgazdaságok 1952-ben mindössze 50 
darab üzemképes motorfűrésszel rendel
keztek. 1960-ra a motorfűrészek száma el

éri az 1300 darabot

1952-ben mindössze 88 üzemképes traktor
ral, vontatóval rendelkeztek az erdőgaz
daságok. 1960. végére 490 traktorunk, von

tatónk lesz üzemben

Ahol az életkörülmények ezt megszabják, dolgozóinkat a munkahelyre 
is szállítjuk. A munkahelyen az időjárás viszontagságai ellen melege
dőkről, védő italokról, védő ételekről 
gondoskodunk. A veszélyes munkákban — fadöntés, gépi munkák — óvó
berendezésekkel, a balesetelhárítási 
szabályok oktatásával, a szaksze
mélyzet segítő munkájával védjük a 
munkások egészségét és életét.Az erdőgazdasági munkások társadalombiztosítási helyzetén is komoly javulást eredményeztek az elmúlt évek. Jelentős számban vontuk be a munkásokat a magasabb értékű szolgáltatást nyújtó ipari biztosításba azzal, hogy az „állandó 
munkás'' fogalmát — társadalombiztosítási szempontból — a már 9 hó
napra szerződött munkásokra is ki
terjesztettük.Ugyanakkor a mezőgazdasági biztosítottak egy összegben meghatározott táppénzt és egyéb pénzbeni szolgáltatását felemelték. Az eddigi 9. illetőleg 12 forintos táppénzt 20 forintra, a 10.40 forintos, illetőleg 13.80 forintos táppénzt 23 forintra emelték. Egyes egyéb pénzbeni szolgáltatásokat is jelentősen, mintegy 33%- kal emelték. Igen jelentős intézkedésünk volt az, hogy a múlt évben sikerült az SZTK-val és a Pénzügyminisztériummal egyetértésben a természetbeni juttatások új pénzbeni egyenértékét megállapítani. Ez megközelítőleg figyelembe veszi a közel egy évtizede megállapított egyenér- tékek óta bekövetkezett árváltozásokat. Következőleg a nyugdíjba menő 
erdészek már élvezik a természet
beni juttatások hatását nyugdíjuk
nál, körülbelül havi 80—90 forint 
mértékben. Ilyen módon az erdészek 
nyugdíját mintegy 11—13°/n-kal nö
veltük.Évekkel ezelőtt az erdőgazdasági munkások igen elhanyagolt körülmények között végezték munkájukat. A felszabadulás előtt üzemi konyha, munkásszállás, orvosi ellenőrzés szinte teljesen ismeretlen fogalom volt. Ma már kétszáznál több 
munkásszállás, száznál több munkás
melegedő van, melyekben közel 7000 
dolgozó talál szállást, védelmet az 
időjárás viszontagságai ellen. Húsz
nál több kultúrház, illetőleg kultu
rális rendezvények tartására alkal
mas terem áll dolgozóink rendelke
zésére. A munkásszállásokon kb. 17 000 szalmazsák, 26 000 pokróc, nagyszámú egyéb felszerelési tárgy biztosítja a munkások jobb elhelyezését. A jóléti ingatlanok és ingósá
gok értéke az 1954. évi 5,2 millióval 
szemben eléri a 7 millió forintot.A béren felüli juttatások, így a 
munkaruha, védőruha, segély, a fize
tett szabadság, a társadalombiztosí
tási szolgáltatások stb., stb. értéke 
évenkint 130 millió forint körül van.Emlékeznünk kell arra is, hogy a felszabadulás előtt az erdőgazdasági munkások részére a törvény nem biztosított fizetett szabadságot. Az ipari
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EGTKOR es >i.v
A FAIPARI MUNKÁSSÁG HELYZETE„E. András, harminckilenc éves. nős. Van egy 3 

éves és egy másfél éves gyermeke, azonban mindket
tőt az állami menhely gondozására volt kénytelen 
bízni. Lakása az üzemtől kb. 3 km-re van, szobából 
és csukott verandából áll. Se kertje, se jószága nin
csen. Havi 14 pengő lakbért fizet. Mint napszámos
munkás heti 10 pengőt keres, azonban jelenleg cipő
törlesztésre 2 pengőt levonnak. A felesége is dolgozik 
az egyik helybeli papucs-üzemben és heti 14 pengőt 
keres. Az elmúlt évben kb. hat hónapot volt munka 
nélkül. Ekkor csak ínség munkánál dolgozhatott. 
Gyermekeit három-négy havonként, s csak feleségével 
felváltva tudja meglátogatni“Igen, ne felejtsük el! így élt 1938-ban egy faipari segédmunkás vagy ahogyan akkor mondták: napszámos. És ezt nem most írták le, hanem egy 1940-ben megjelent könyvben (Rézler: Magyar gyáripari mun
kásság). Ebből a könyvből az érdeklődők azt is megtudhatják, hogy nevezett munkásunk a műveltebb dolgozók közé tartozott, mert egy vasárnapi programjából (reggeli: kenyér, hagymával, vacsora: ugyanaz zsírosán) kiderül, hogy délután hegedülni szokott. Mi jutott azonban ennek a munkásnak és sorstársainak? Anyagi és szellemi nyomor. Munkásunk ugyanis „nagyon sze
reti Jókait, de nem jut hozzá. Moziban hat év óta. 
mióta nősült, nem volt. Színházban még soha életében 
nem volt“. Abban a társadalomban pedig a felemelkedés több mint illúzió. „A fűrészipart munkásságon 

belül a társadalmi kapillaritás kétirányú törvényszerű
sége főleg csak egy irányba, a lesüllyedésbe érvénye
sül“ — írja a könyv.Ügy éreztük, egy mai munkás életét nem kell bemutatnunk, hiszen magunk ismerjük legjobban. Mégis megkérdeztünk egy segédmunkást, H. Lászlót. Neki is két kisgyermeke van, azonban mindkettő otthonra talált a napköziben. Szüleik csupán heti 24—24 forintot fizetnek értük. A férj átlagos keresete 1200 forinton felül van, a feleségéé 750 forint. Szoba-konyhás lakásuk bére havi 75 forint, azaz a kereset 3—4%-a, E. Andrásék fizetésének 15,2 százalékos lakbérével szemben. Munkanélküli nem volt. Színházba havonta egy-két alkalommal mennek, míg a moziban minden új filmet megnéznek és előfordul, hogy egy héten háromszor is elmennek.Ez a különbség a két társadalom és azon belül a tőkés és a szocialista faipar közötti különbségből ered. Nézzük megy egy kicsit közelebbről a munkásokat érintő kérdéseket Rézler könyve és a mai helyzet alapján.
Munkanélküliség helyett munkáshiány1938-ban a munkások üzemenkénti átlagos létszáma 33 fő. ma pedig 217. Ma iparunk sokkal több munkást foglalkoztat, és ami talán még fontosabb állandóan és rendszeresen foglalkoztat. A felszabadulás előtt viszont, különösen a faipari munkások teljes lét-

>1954

Az üzemvitel, a közvetlen irányítás, a 
munkaszervezés gépesítésének fejlődését 
jelzi, hogy az erdőgazdaságok és erdé
szetek 1954-ben 105 motorkerékpárral ren
delkeztek, 1958-ban pedig már 575 üzemi 

motorkerékpár állt rendelkezésre

A természetbeni juttatások pénzbeli ellen
értéke 12 százalékkal növeli az erdészek 

nyugdíjátmunkásságra vonatkozó törvény hatálya alól a mező- és erdőgazdasági munkásokat annak idején kivették. Ugyancsak nem nyújtott a letűnt rendszer betegségi biztosítási szolgáltatásokat az erdőgazdasági munká

soknak. A felszabadulás hozta meg a kívánt rendelkezéseket munkásainknak.Az elmúlt évek során jelentős mértékben gépesítettük az erdőgaz
dasági munkát.

Fontosabb erdőgazdasági gépek száma
1954-ben 1958-ban

(db)
vontató 70 349
motoros fűrész 105 696
kötélpálya — 4
motoros csörlő — 38
rakodógép — 11
motorkerékpár 105 575Ezek a gépek megkönnyítik az igen nagy erőkifejtést igénylő erdőgazdasági munka elvégzését és biztonságosabbá teszik azt.Bár még mindig igen magas a balesetek száma, a fennakadt fa levételére szolgáló csörlők folyamatba tett legyártása és a két balesetelhárítási filmünk jelzik, hogy e téren is van már fejlődés.Néhány hónappal ezelőtt nyitottuk meg az OEF Gyermekotthonát,

/954 - tm
/958

A jóléti ingatlanok és ingóságok értéke 
1954-től 1958-ig 5,2 millió forintról 7 millió 

forintra emelkedett

Az erdészek illetményföldje legújabb ren
delkezések szerint 1—2 holdig emelkedhet

Több mint kétszáz munkásszállás és több 
mint száz munkásmelegedő teszi köny- 

nyebbé az erdőgazdasági munkát

amelyben az iskolától nagy távolság
ra lakó erdészek gyermekei találnak 
meleg otthonra és iskoláztatási le
hetőségre.Az elmondottakból is látható, hogy az erdőgazdasági munkások és alkalmazottak életében jelentős fordu
lat állott be az elmúlt évek során. Vannak még bőven megoldásra váró nagy feladatok, de lényegében az elmúlt években a szocializmus építése útján haladtunk előre, és annak győzedelmes befejezésén munkálkodunk.
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bizonytalanságnak voltak kitéve. A munkásság életében rendkívül fontos szerep jutott „az oly gyakori idő
leges üzembeszüntetésekkel és üzemcsökkentésekkel 
kapcsolatos munkás elbocsátásoknak“ — olvashatjuk az idézett könyvben. És ezek „a fűrészipart érintő vál
ságok rendszerint igen mélyek és hosszabb lejáratúak 
szoktak lenni“ Éppen ezért a munkanélküliség „hosz- 
szabb ideig szokott tartani, mint az ipar általános te
rületén. E jelenség annál is inkább súlyosan érinti a 
fűrészipari munkásságot, mert állandó idényszerű hul
lámzásoknak is ki van téve“ — íria a könvv. Ezzel szemben ma üzemeink munkaerőproblémákkal küzdenek és munkásaiknak sem válságtól, sem időleges munkabeszüntetésektől nem kell rettegniük.A tőkés üzemben dolgozókat azért is súlyosan érintették az elbocsátások, mert még akkor is nyomorúságosán éltek, amikor dolgoztak. Rendkívül alacsonyak voltak a bérek, de még sokkal alacsonyabbak a vidéki üzemeknél. A kizsákmányolásra az is jellemző, hogy a munkások csak a háború előtt tudták elérni a 10 órán túli munka túlóranótlékának megítélését, amit viszont a legtöbb tőkés kijátszott.
Emelkedő keresetA felszabadulás után viszont munkásaink keresete állandóan emelkedett, különösen sokat javult 1957—58. években (például az idei átlagkereset 165 százalékkal magasabb, mint az 1949. évi). A rendes kereseten kívül természetbeni juttatást és nyereségrészesedést is kapnak a munkások.Dolgozóink pénzbeni jövedelmükön felül olyan anyagi juttatásokat is élveznek, amilyenek annak idején csak távoli álomnak tűntek volna. így például a felszabadulás előtt „súlyos teherként nehezedik a 
fűrészipari munkásságra a ruházat erős rongálódásá
nak problémája“ (Rézler). Ezzel szemben inarunk csupán az elmúlt évben 3.289 000 forintot fordított munka- és védőruha beszerzésére.
Üzemi étkezők, bölcsődék, óvodák1938-ban „vállalati szociális intézményeket csak 
kevés üzemnél és csak vállalati lakások formájában 
találhatunk“ — írja az idézett könyv. Ma viszont minden vállalatunknál van üzemi étkeztetés. Az üzemi étkezők száma 19 és ezekben több mint 2500 dolgozó étkezik. Az olcsó és jó élet biztosításához iparunkban évente több mint 1,6 millió forinttal járul hozzá az állam.A mai dolgozóknak nem kei! gyermekeiket men- helybe adni. A számtalan tanácsi bölcsődéken és óvodákon kívül iparunk kezelésében is van 6 bölcsőde, il

letve óvoda. Ezek költségeit legnagyobb részt az állam vállalja magára. így iparunkban az óvodák költségeinek 79 százalékát, míg a bölcsődék költségeinek 81 százalékát fedezi.
Több millió forint munkavédelemreSokkal jobban gondoskodunk ma dolgozóink egészségéről, balesetvédelméről, munkájuk megkönnyítéséről is. Négy vállalatunknak saját üzemi orvosa van; az egészségre ártalmas munkakörben dolgozók pótszabadságot kapnak: több millió forintot fordítottunk munka védelemre (csupán 1955-ben több mint, egymillió forintot), és a nehéz testi munkák gépesítésére, daruk, villás targoncák, máglyázó gép beszerzése stb.
Kulturotthonok, sportlétesítmények, üzemi 

könyvtárakRézler könyvéből azt is megtudhatjuk, hogy „az 
egész fűrésziparban csak egyetlen vállalati munkás 
kulturális intézmény található“ (szegedi sportlétesítmény). Ma nehéz volna számbavenni az iparban levő kultúrotthonok, sportlétesítmények, üzemi könyvtárak stb. számát. A mai munkás könnyen hozzájuthat Jókai vagy más könyvekhez, ha olvasni akar. De ezenkívül is számtalan lehetőség van a továbbképzésre, művelődésre (szakmai tanfolyamok, jutalom színházjegyek, könyvek stb.).
Állandó felemelkedésA sornak még közel sem értünk a végére. Hiszen nem beszéltünk még a munkászállásokról, azok fenntartására fordított költségekről, az ipar által létesített lakásokról, a fizetett szabadságról, az üdülési lehetőségekről, általában a faipari szakma fokozott megbecsüléséről és elismeréséről stb.A mai faipari munkásság helyzetére már nem jellemző az állandó lesüllyedés, hanem éppen az állandó felemelkedés. És, hogy ez milyen ütemű lesz, az sokban függ magának a munkásságnak is a munkájától. Kétségtelen, hogy a felsorolt eredmények ellenére még sok a pótolni, javítani való. Jó volna, ha nem 21. hanem több lakást tudnánk átadni az idén, jó volna, ha rö- videbb lenne a munkaruha kihordási ideje, jó lett volna, ha 1955—58-ban nem közel 8 millió forintot fordítottunk volna szociális, kulturális beruházásra, hanem többet, és így tovább.Köztudomású azonban, hogy csak addig lehet nyújtózni, ameddig a takarónk ér. Ezt a takarót azonban mi szőjük. Ha gyorsabban szőjük, előbb nyújtózkodhatunk. Ez .csak rajtunk múlik.
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KÉT ERDÉSZETI DOLQOZÓ

A JELÖLTEK KÖZÜL
A november 16-iki választásokon szerte az országban az erdőgazda

sági dolgozók egész sora szerepel a jelöltek között. Erdőmérnökök, erdé
szek, adminisztratív dolgozók, vezető beosztásúak és kisebb munkakö
rökben dolgozók egyaránt. A jelölteknek ez a hosszú sora bizonyítja, 
hogy má már milyen nagy mértékben kapcsolódik egybe az erdészet 
munkája egész népgazdaságunk, társadalmunk fejlődésével, a szocialista 
Magyarország építésével.

A következőkben két jelöltet választunk ki a sok közül. Munkájuk, 
erdőgazdasági és politikai tevékenységük valamennyiünk célkitűzéseit 
példázza: együtt a munkásosztállyal a szebb, békés jövendőért!A/Ti lett volna a sorsa az úri Ma- gyarországon egy tízgyerekes falusi foltozósuszter fiának? Hiszen az apa annyit nem keresett az iparával. hogy az adót kifizethette volna. 1938-at írtak, amikor visszaadta az iparengedélyét. Csépelt aratott, répát

vállalt negyedébe, kukoricát ötödébe. A gyerekei szétszóródtak cselédnek. Jenő hat esztendős volt, amikor Bogyoszlóra szegődött kisszolgának. A ruhái ára valót megkereste, a lábbelit már nem. De minden szombat estén ha^aszaladhatott Sopronnémeti- be. Mezítláb persze, mert tizennvolc- esztendős korában húzott a lábára életében először valódi cipőt. Addig, ha, kerülközött elhajított csizmaszár, abból okumulált lábbelit az édesapja.Bizonyosan sokat álmodott gyerekkorában arról, milyen jó lenne ha mindennap kerülhetne kenyér az asztalra. De arról talán még legszebb álmaiban sem ábrándozott, hogy egyszer még majd erdőigazgató lesz belőle. És most már öt esztendeje a sárvári erdőgazdaság igazgatója Sirhán 
Jenő.1946 március első napja óta tagja a pártnak. 1947-ben Győrött és Sopronban végez pártiskolát. Ezekben az esztendőkben jegyesedik el Csepreg- gel, ahol ma is lakik. A csepregi járás pártbizottságának lesz a titkára, majd ugyanitt erdőgondnokhelyettes. Három esztendeig dolgozik mint a 

Vas megyei erdőgazdasági egyesülés személyzeti előadója. 1953-ban már úgy ünnepli a felszabadulás napját, mint a sárvári erdőgazdaság igazgatója.TPlőször 1954-ben választották tanácstaggá a sárvári járásban. Ismerik jól az ikervári kosárfonó ktsz- ben. csakúgy mint a gércei Vörös Csillag termelőszövetkezetben. Ez az a termelőszövetkezet, ahol az ellenforradalom ideién fejszével felfegyverkezve védték meg a tagok a közöst. De megbeszélik Sirhán Jenővel ügyes-bajos dolgaikat a fogadóórákon a vámoscsaládi parasztok, ahol 1956- ban felbomlott a termelőszövetkezet és most újjáalakul Bensőséges kapcsolat teremtődött a bejcgyertyáni választóival is. A bajor herceg talán el sem hiszi, hogy abban a zsellérfa
luban, amelyik a legkisebb és a leg
szegényebb volt az egész uradalmá
ban ma 42 motorkerékpár-tulajdo
nos van.Nincs helység a járásban, amit ne í-merne és nincs olyan falu, ahol ne i^me^nék. Amikor a nvögéri földeket elöntötte a Rába, a falubeliek ezzel állítottak be a tanácstagjukhoz:— TTgve segít a tanács?— Segít a tanács mindenben, csak magunk is fogjuk meg a dolog végét — válaszolta az erdőgazdaság igazgatója és járási tanácstag.És elkészültek a vízlevezető árkok közös munkával, meg hivatalos segítséggel.CMc volna a sorolnivaló jellemző történet. Hogy is történt az 1956-ban, amikor a cseoregi ellenforradalmárok „kitelepítési bizottsága“ felszólított nyolc családot, hogy négy órán belül hagyja el a községet, mert különben „nem felel testi épségükért“. A nyolc család között első helyen szerepelt Sirhán Jenő családja. Az asszony és a két gyerek. A kis Jenő hét esztendős volt akkor. Tamás pedig öt hónapos. És az anya elindult a két gyerekével az ura birodalmába, a menedéket, oltalmat adó erdőbe. Az igazgató, az apa Sárváron helytállt a hivatalában. Hosz- szú, hosszú napok múlva lelte meg a családját az erdő mélyén.Ennyi gond, ennyi tennivaló láttán önkénytelenül adódik a kérdés: milyen az az ember, aki ennyi mindennel foglalkozik? Hogyan igazgatja a sárvári erdőgazdaságot, amelynek területe 26 000 hektár. Erre a kérdésre is felelnek a tények.

Amit az úri Magyarország megtagadott Sirhán Jenőtől, azt pótolta a nép állama. Sirhán Jenő elvégezte 
az erdészeti akadémiát. Az esztendők folyamán kétszer kapta meg a „Szocialista Munkáért“ és az „Erdőgazdaság Kiváló Dolgozója“ kitüntetést. Maga az erdőgazdaság három 
alkalommal nyerte el a miniszterta
nács s a SZOT vándor zászlaját. Kü
lönben pedig ez az az erdőgazdaság, 
amelynek 154 kitüntetett dolgozója 
van.Ezért jelölték Sirhán Jenőt a járás dolgozói járási tanácstagnak és ezért választják meg a Hazafias Népfront listáján.Cárvár egyik tanács tag jelölt je

Horváth Lajos, az erdőgazdaság helyettes igazgatója és főmér
nöke. Vas megyében született. Sárikápolnán gazdálkodott az édesapja

tizenkét hold földön. Az öccse otthon maradt, a szülei gazdaságában, ő maga pedig Sopronba ment tanulni. 1949-ben kanta kézhez az erdőmérnöki diplomát. Két hónapot Sopronban dolgozott, azóta a vasi erdőket járja. Vasvárott három esztendeig volt üzemegységvezető. Sárvárra 1953-ban került ő is, amikor Sirhán Jenő.A szakember biztos szemével és alapos tudásával méri fel a teendőket, osztja ki a tennivalókat és nyugtázza az eredményeket.öt esztendővel ezelőtt a fakitermelést a sárvári erdőkben még kézi erővel végezték: ma már a munka
folyamatok 30°/fi-át gépesítették. Az ipari fakitermelés mutatója 25% volt akkor, most pedig a 40-en áll. Az erdőgazdaságban semmiféle szállítógép nem volt, ma pedig lerakták az alapját egy gépállomásnak. De nemcsak a termeléssel és a gépesítéssel törődnek. Gondot fordítanak arra is. hogy kiépítsék az úthálózatot. Épült egy tizenkét kilométer hosszú maka- dám út. Az utak karbantartására 
200—250 000 forint jut évente. Külön
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gond a tervben a telepítés kérdése is. Évente 2000 hektárt erdősítenek. A vadgazdálkodás tekintetében sem maradnak el; 60—70 000 forintot fordítanak minden esztendőben a vadászterület fejlesztésére.Tlorváth Lajosnak az erdő, a termelés szívügye. És ez a kitűnő szakember nemcsak mint erdőmér? nők végez kiváló munkát, de jól lát
ja és érti Sárvár megoldásra váró 
problémáit is.Akkor került szorosabb kapcsolatba a várossal, amikor az ellenforradalom után. 1957-ben. a pótválasztáson községi tanácstag lett. Azóta a szakmai munkáján felül azzal is számol, hogy mire van szükségük a város dolgozóinak. Sorolja:Megépült egy tizenkét lakásos háztömb. Bővítik a kórházat. Készen áll már a város központjában az új, modern orvosi rendelő. Iskolákat kell építeni. Sárváron közel a Rába, alacsonyan települt a lakótelep, tehát külön gond a vízellátás és a szennyvíz elvezetés. És hányszor adódik olyan eset, amikor az erdőgazdaság gondia kapcsolódik Sárvár gondjával. A piacot ember-emlékezet óta a sárvári várárokban tartották. Kevés volt a hely, újról kellett gondoskodni. Megépült az új vásártér; -fedett 
csarnokkal; a telket az erdőgazdaság 
adta. Még 1957-ben befejezték az új 
sporttelep munkálatait is. Szép gyepes a pálya és modern öltözők állnak a sportolók rendelkezésére.Horváth Lajos egyforma lelkese
déssel és hozzáértéssel magyaráz, in
tézkedik akár az erdőgazdálkodásról, 
akár a város gondjáról van szó. A városban egy esztendő alatt alaposon megismerték és örömmel szavaznak rá majd november 16-án.

Joós F. Imre

Villanytargonca könnyíti meg a munkát 
a Furnír- és Lemezművek telepén

s

kan&nce,patak,i g.y.e.h.ekek. iskolája
Beszámoltunk már arról, hogy a 

sárospataki erdőgazdaság Kemence
patakon erdészkolóniát épített ki, 
ahol az erdészek, fogatosok és más 
erdészeti dolgozók családjukkal 
együtt megfelelő lakáshoz jutottak. A 
kemencepataki kolóniához — a közeli 
Kőkapuval és Rostallóval együtt, 
ahonnan közvetlen kisvasúti kapcso
lata van a kolóniának — huszonnyolc 
család tartozik. Hasonló kolónia van 
kiépülőben Háromhuta közelében is.

Igen súlyos problémája volt azon
ban a kemencepataki családoknak a 
gyermekek iskolába járása. Több ki
lométeres úton esőben, télben, fagy
ban jártak a gyerekek a kishutái 
vagy a nagyhutai iskolába. Ezen 
akart segíteni a sárospataki erdőgaz
daság.

P alá sthy István igazgató, aki 
eddig is megyei tanácstag volt s 
most is jelölt a megyei tanácsi vá
lasztásokon, egyik legfontosabb fel
adatának tekintette, hogy ezen a té
ren segítséget adhassanak a kemen
cepataki dolgozóknak. Az Erdészeti 
Főigazgatóság engedélyével idén 
120 000 forintos költséggel, amit az 
igazgatói alapból fedeztek, iskolát épí
tettek Kemencepatakon. Az építkezés 
során az ott lakó családok 35—40 000 
forint értékű társadalmi munkával 
csökkentették a költségeket. Lelkesen 
segítettek maguk a gyermekek is, 
akik boldogan figyelték a nekik épült 
iskola falainak emelkedését, a tető
szerkezet elkészülését s az épület be
rendezését. A megyei tanács az erdő
gazdaság kezdeményezését örömmel 
fogadta, vállalta az iskola felszerelé
sét és gondoskodott arról, hogy a ke
mencepataki gyerekek megfelelő ta
nítóhoz jussanak.

Most Szegedi János 14 gyerme
ket tanít az új kemencepataki iskolá
ban. Első osztályosoktól hatodik osz
tályosokig vannak itt együtt a gyer
mekek. Nehéz munkát kell végeznie

Nyereségrészesedési tervek SzolnokonA gazdasági esztendő végével minden erdőgazdaságban, legalábbis azokban, amelyek nyereséggel zártak, fölmerül a nyereségelosztás kérdése. Erről beszélgettünk Vilcsek János elvtárssal, a szolnoki erdőgazdaság igazgatójával. A szolnoki erdőgazdaság előreláthatólag mintegy 1 millió forint nyereséggel zárja az esztendőt. Hogy miképpen osztják maid fel a várható nyereséget, erről Vilcsek János igazgató a következőket mondotta :
— Tavaly az egyenlősdi érvé

nyesült a nyereségrészesedés elosz
tásakor. Ez azért volt így, mert az 
önköltséget nem értékelhették. A 
tavalyi nyereségrészesedés-elosztás 
tehát inkább hűségjutalom jellegű 
volt. Az időszaki dolgozóknál a 
munkanapokat vettük alapul. A 
harminc napon aluliaknak nem, ad
tunk nyereségrészesedést, a har
minc napnál többet teljesítők ké

Szegedi Jánosnak, mert a gyerekek 
egy részénél jóformán az alapok is 
hiányoztak. Eddig hol délelőtt, hol 
délután jártak iskolába. A téli idő
szakban sokszor viharban, szélben, 
hófúvásban csak az esti órákban tér
tek vissza otthonukba. A tanulásuk, 
az előmenetelük is sokkal gyengébb 
volt, mint a velük egykorú többi gye
rekeké, akiknek nem kellett hosszú 
utat megtenni az iskolába és ismét 
vissza. A fegyelmük is sok kívánni
valót hagyott hátra, hiszen a hosszú 
magányos utakon felügyelet nélkül, 
sokszor elkalandozhattak. Az új taní
tó minden téren új eredményeket ért 
el már eddig is. A gyerekek a kottát 
nem ismerték. Most már — éppen 
mikor beléptünk az iskolaterembe — 
a táblára rajzolt kottáról énekeltek, 
írástudásuk színvonala is sokat ja
vult. Szebben olvasnak, mint azelőtt. 
De boldogok a legkisebbek is, az első
sök, akik most már kezdettől fogva 
könnyebben tanulnak, mert hama
rabb érhetnek el jobb eredményeket. 
A kis Vida Sándor már el is dicsek
szik, hogy két ötöse van.

Beszélgetünk a szülőkkel. Horkai 
Jánosné üzemi fogatos felesége el
mondja, hogy három gyereke jár már 
az új iskolába és nagyon jól látják, 
hogy nevelni is könnyebb így a gye
rekeket, mert jövet-menet nem ját
szók el az időt, jobban szem előtt 
vannak. De könnyebb az öltözteté
sük is. Azelőtt télen alaposan fel 
kellett öltöztetni a gyerekeket, hogy 
meg ne fázzanak, most meg csak át
szaladnak néhány lépést az isko
lába, Az is nagy előny, hogy most 
mindig délelőtt járnak, tehát egész 
életük, tanulásuk rendezettebb.

A sárospataki erdőgazdaság és ve
zetői büszkék lehetnek arra, hogy a 
kemencepataki iskola felépítésével 
újabb komoly lépést tettek előre a 
dolgozók életkörülményeinek megja
vítása útján.

szére pedig a munka teljesítmé
nyük százaléka arányában osztot
tunk nyereségrészesedést. Az ál
landó alkalmazottaknál a béralapot 
vettük alapul. Ebben az évben már 
az önköltséget értékeltük, tehát fi
gyelembe vehetjük, hogy melyik 
üzemág dolgozott nyereséggel és 
melyik veszteséggel. Természete
sen abban az esetben, ha az egyes 
csemetekertek haszonnal zártak, 
mint Kisújszállás, Szolnok, Jászbe
rény, Abádszalók, akkor a haszon 
mérve lesz az irányadó a nyereség
részesedés elosztásakor. Előfordul
hat mondjuk, hogy Abádszalók 
veszteséggel zár, de erről a veszte
ségről nem tehet. Ilyen esetben a 
rossz talajon működő csemetekert 
dolgozóit nem zárjuk ki a részese
désből. Végső fokon az üzemi ta
náccsal karöltve állapítjuk meg a 
várható nyereségrészesedés helyes 
elosztásának módozatait.
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Látogatás Körcsönyepusztán
A pécsi erdőgazdaságnak korszerű mezőgazdasága van 

és a termelőszövetkezetek gazdasági megerősítését is segíti

Delelőben a körcsönyepusztai szarvasmarhaállomány, háttérben a káptalani romos 
major helyén épült új, szép tanyaközpontNem kell külön hangsúlyozni, hogy az erdőgazdaságok fő profiljához nem tartozik a mezőgazdaság, ez csupán mellék üzemág, és célja .a mezőgazdasági területek hasznosítása, illetve takarmánytermelés az erdészeti lóállomány számára. Ez a melléküzemág azonban helyenként igen nagy területű és nemcsak sok hozzáértést, de tetemes munkát is igényel. A pécsi erdőgazdaságnak pél

dául 2600 holdat meghaladó mező
gazdasági területe van, tehát felér 
egy kisebb fajta állami gazdasággal.Az erdőgazdaság vezetői éppen a terület nagysága miatt igyekeztek a mezőgazdasági területeket központo
sítani. így alakult ki az egyik központ Alsó- és Felsőkövesden, míg a másik a sellyei erdészet területén. Körcsönyepusztán.Körcsönyepuszta valamikor a felszabadulás előtt káptalani birtok volt, a felszabadulás után többször cserélt gazdát s amikor 1955-ben az erdőgazdaság kapta meg, a régi major helyét már csak pusztuló romok jelezték, és a rom-épületekben birkák és baromfi-félék tanyáztak. Az erdőgazdaság három esztendő alatt mind a majorban, mind a birkalegelővé silányított határban csodákat művelt. A romok helyén csinos egy- és kétszobás lakásokat alakítottak ki. rendbeszedték a magtárat, a műhelyépületeket és az istállókat. A lakásokba beköltöztették az erdőgazdaság állandó munkásait, majd hozzáláttak a mezőgazdasági munka megszervezéséhez.Feltörték az elhanyagolt földeket, kihordták és beszántották a trágyát, és a szervestárgya biztosítása érdekében borjakat vásároltak az állami gazdaságoktól. Figyelemre méltó, hogy a rendkívüli változást igen cse
kély anyagi erővel érték el. A párt és a tanács megyei vezetői többször 

megtekintették a körcsönyepusztai hétszáz holdas mezőgazdasági „üzemegységet“ és mindannyiszor megállapították. hogy bárhol példaként le
hetne állítani Körcsönyepusztát: ho
gyan kell takarékosan építkezni és 
hogyan lehet az elhanyagolt ugaron 
virágzó gazdaságot létesíteni.A takarékos gazdálkodásra szolgálhat például a körcsönyepusztai szarvasmarha-állomány is. Az erdőgazdaság olcsó áron selejtborjakat. 
vásárolt az állami gazdaságoktól és türelmes munkával a visszamaradt vagy beteg jószágokat úgy feljavította, hogy tenyésztehenenként tudta 
továbbadni a termelőszövetkezetek
nek. A továbbtenyésztésre alkalmatlan szarvasmarhákat pedig meghizlalták és úgy adták el az Állatforgalminak. A borjak, növendékek tartása így tehát .csupán fillérekbe került. viszont annyi istállótrágyát biz
tosítottak, hogy évente 70 holdnyi 
területet trágyáztak be vele. Termé

Gerdej József erdészetvezető és Varga János brigádvezető az őszi mélyszántás 
mélységét ellenőrzik

szetesen az építkezések és a szervezések időszaka alatt a gazdálkodás nem lehetett jövedelmező. A pécsi erdőgazdaság mezőgazdasági üzemága 
tavaly 3,5 millió veszteséggel zárt, 
de az idén már a tervezett veszteség
gel szemben 300 000 forintos javulás 
várható.Említésre méltó az is, hogy a körcsönyepusztai gazdaság minden mezőgazdasági munkáját a növény termelést és az állattenyésztést egyaránt Varga János brigádvezető irányítja. Ö mondja el, hogy 707 hol
don gazdálkodik, az istállókban 49 szarvasmarha, 9 csikó és 6 pár igásló van. A munkákat nagyrészt géppel végzik, a körcsönyei mezőgazdasági területnek egy Zetorja, két kormos traktora és egy DT—413-as lánctalpas traktora van. A vontatók tavasztól őszig a mezőgazdaságban végeznek munkát, téli időszakban pedig az erdőkben közelítenek és szállítanak. Már az őszi vetéseket régen befejezték, a határban már zöldéi az őszi búza. Búzát 30, rozsot 42, árpát 100 holdon vetettek. Jelenleg a trágyát hordják a földekre és szántják be, meg az őszi mélyszántást végzik a tavaszi vetések alá. (A szervestrágyán kívül évente 400 mázsa műtrágyát is 
felhasználnak.) Az erdőgazdaság mezőgazdasági területein, mint már említettük, a takarmánygabona és a szálastakarmány termesztése a fő cél. 
A gazdaság 400 lovának ellátását há
zilag kívánják megoldani. A körcsönyepusztai gazdaság ebben sokat segít, most is 1200 mázsa szálastakarmányra van diszpozíciója Varga brigádvezetőnek és 400 mázsát már el is küldött az erdészeteknek. Elszállítottak azonkívül 12 vagon szemestakarmányt is.Tekintettel arra, hogy a szarvasmarhatenyésztés itt nem tej- és húsellátási célokat szolgál, hanem csupán a szervestrágyát biztosítja, az erdőgazdaság vezetői a szarvasmar- 
hanevelést egybekötötték a termelő
szövetkezetek gazdasági megsegíté
sével. Tavaly például 14 tehenet adtak át a magyartelki Üj Élet ter
melőszövetkezetnek. Ezt követően 
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33 növendéküszőt vettek újból s vemhes korukba ismét tovább adják őket termelőszövetkezeteknek. A termelőszövetkezetek megsegítése a pécsi erdőgazdaságban azonban nem csupán körcsönyei jelenség, hanem általános törekvés. Az ipafai termelő
szövetkezetnek gazdasági épületeket, pincét, hordókat, magtárt, sőt földterületeket adott át az erdőgazdaság. A hetvehelyi termelőszövet
kezetnek az idénymunkák idején fogatokat, vontatókat, adnak kölcsön, azonkívül a tsz állatainak legelőt biztosítottak az erdőben.

Szépen berendezett, egészséges otthonába 
tér haza Varga János brigádvezető

A pécsi erdőgazdaság mezőgazdasági eredményei, főként a gazdaságosság terén elért sikerek általános tanulságul szolgálnak. Azt bizonyítja ez, hogy mezőgazdasági üzemágban 
is lehet fokozatos eredményjavulást 
elérni, nem is kell hozzá különösebb boszorkányság. A pécsi erdőgazdaság vezetői már bevezették a táblánkénti 
nyilvántartást. Ez nemcsak a szűk keresztmetszetekre terelte rá a figyelmet, hanem a munkafegyelem további megszilárdításához vezetett. Azonkívül a gazdaság vezetői éppen olyan figyelmet szentelnek a mezőgazdasági munkáknak is, mint az erdészeti feladatoknak. És még egy igen fontos dolog: kialakították az 
állandó munkásgárdát és munkásaik
ról a legmesszebbmenőn gondoskod
nak. Erről tanúskodnak az összkomfortos szép munkáslakások, a kör- csönyepusztai virágdíszes, fasorokkal övezett tanyaközpont. Most azon fáradoznak az erdőgazdaság vezetői, hogy Körcsönyepuszta földmüvesszö- 
vetkezeti vegyesboltot kapjon és már 
kijelölték az iskola-épületet is. ahol majd a tanyaközpont gyerekei végzik az általános iskolai tanulmányaikat, hogy ne kelljen kilométereket gyalogolniok az iskoláig, a messzi falvakba.így alakul új, boldog, virágzó élet a káptalani romok helyén.

Balassagyarmati helyzetkép 
a mezőgazdasági munkákrólA mi erdőgazdaságunk csupán 450 hold mezőgazdasági területtel rendelkezik, ebből is 250 hold területet le kell számítani illetményföldekre. Mégis Nógrádban különleges helyet foglal el a mezőgazdasági művelés az erdőgazdaságon belül. Két erdészet, a litkei és az inászói termeli a takarmányt az igaerő számára. Ezek a Nógrád megyei erdészetek azonban sovány földdel és táperőben szegény talajjal rendelkeznek, úgy hogy ebben az évben már nem is termeltünk szemes, hanem csak szálas takarmányt. Az igaerő 62 fogatból áll, ennek bizony elég sok takarmány kell, s mivel szemes takarmányt nem termelünk, a Terményforgalmitól vagy társerdőgazdaságoktól vásároljuk a szükséges szemes takarmányt. Ez évente 186 000 Ft-ra rúg, és mivel nem termelünk gabonát, a szalmát is vásárolnunk kell. A Nógrád megyei éghajlati és talaj viszonyok azért is különlegesek és nehezítik a mezőgazdasági művelést, mert egyes cserháti magasságokban mind a trágyát, mind a szükséges vizet nehéz a rendeltetési helyére szállítani. Az inászói fennsíkon például a trágyahordást csakis igával végezhetjük. Ebből következik, hogy a trágyázás az inászói részen igen költséges, de van olyan terület mint pl. a vecsek- lői rész, ahova egyáltalán nem tudunk trágyát szállítani. A vecseklői részben, amely 500 méter magasságban fekszik, nehezíti a mezőgazdasági művelést a bányatermelés is, s ez vonatkozik a salgótarjáni erdészetünkre is, ahol szintén a bányaművelés akadályozza időnként a korszerű mezőgazdálkodást.Ha valahol, akkor Nógrádban sokat érne a gépi művelés, de éppen az elmondottak szerint nem lehet gépi művelést bevezetni a magasan fekvő helyeken. Hiszen nem ritkaság 25—30 fokos lejtőn való gazdálkodás, úgy hogy a gépeket inkább csak a völgyekben használhatjuk. Sajnos Litkén, az Ipoly völgyében a gépek használata más hibát hozott felszínre: azt, hogy az erődgazdaságnak küldött fűkaszálók igen gyenge minőségűek voltak és használat közben valósággal darabokra törtek. Ebből következik, hogy a jövőben jobban meg kellene nézni, ellenőrizni a gépeket abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e eredeti célkitűzésüknek.Mindezek alapján érthető, hogy 

ráfizetéssel küzködik a mezőgaz
dasági munkánk.Mi is tanakodtunk már azon, hogy hogyan lehetne a ráfizetést csökkenteni. A számok sok esetben félrevezetnek, mert van olyan esztendő, mint az idei is, amikor a termésátlag nem irányadó a mezőgazdasági terület elbírálására. Csak egy példát mondunk: az egyik dolgozónk árpát vetett az illetményföldjébe és 1,5 q árpája volt.

Ami az illetményföldeket illeti, még
az illetményföldekre is kiter
jesztjük a talajerő pótlás köve

telményét, éppen ezért megszerveztük, hogy az illetményföldek tulajdonosai közösen vásárolnak trágyát az illetményföldek javítására. Ami pedig az erdőgazdaság mezőgazdasági területének trágyázását illeti, azt mondhatjuk, hogy kénytelenek vagyunk trágyát vásárolni, mert az erdőgazdaság kezelésében levő talajok eléggé kimerültek. A közös művelés alatt álló területekre fekál komposzttrágyát vásárolunk.Külön kell megemlékeznünk 
a vízhordáskérdéséről. Az alföldi erdőgazdaságokban nem is tudják elképzelni, hogy milyen gondot jelent Nógrádban mind az ember, mind az állat számára a -víz biztosítása. A vecseklői, budavölgyi, nádasdi, illetve bu- jáki részben sokszor 2 km-t kell a gyalogos erőnek fölfelé mennie a vízzel, vagy az igának a lajttal.Arra a kérdésre, hogy hogyan lehetne csökkenteni a ráfizetést a mezőgazdasági ágnál, azt válaszolhatom, hogy csakis területcsökkentéssel:

a mezőgazdasági művelésre nem 
alkalmas területeket a megyei 
tanáccsal egyetértésben művelés
változással erdősítésre kellene 

átadni.Ez az egyetlen módja Nógrádban a mezőgazdasági területnél mutatkozó ráfizetés csökkentésének, megszüntetésének.
Farkas Pál termelési osztályvezető, Balassagyarmat

Fafelhasználásunk 
és faellátásunkhelyzetét csaknem húsz oldalas alapos tanulmányban ismerteti Halász Aladár

Az Erdőoktóberi számában. A fagazdálkodás nemzetközi helyzetének alakulásából vont tanulságokat alkalmazza hazai fagazdálkodásunk fejlődésének elemzésénél. Gondolatmenetének lényege, hogy a szükségletből indul ki és annak alapján vizsgálja, hogy milyen forrásokból tudjuk fedezni faanyagszükségletünket. Különösen nagy jelentőségű, amit
farost- és papíripari termékek 

fogyasztása tekintetében megállapít. Ezen a területen vagyunk legjobban elmaradva mind az egy főre eső felhasználás, mind pedig a fejlődés ütemét tekintve az európai általános színvonalhoz képest. Tanulmányának végén hat pontban foglalja össze a fatermelés és a faipar fejlesztése terén előttünk álló feladatokat.
10
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Szociális helyzet 
a budapesti erdőgazdaságnál

beruházás 
felújítás 
karbantartás 
egyéb

Erdőgazdaságaink üzemi eredményei: a több tízezer hektárt kitevő új erdőtelepítések, elhanyagolt vágások felújítása, rontott erdők átalakítása, csemetetermelés, állományaink ápolási munkáinak tökéletesedése, iparifa kihozatali százalék emelkedése, fa- gyártmánytermelés, gépesítés és még sok dolgot lehetne sorolni, — mind azt bizonyítják, hogy erdőgazdaságaink az utolsó években óriásit fejlődtek. Pár sor írásomban a budapesti erdőgazdaság ezirányú fejlődését szeretném az utolsó évek tükrében bemutatni.Legjelentősebb eredmény tömegében, értékében és az egyének közvetlen érdekeltségében is, az elvégzett 
építkezési munkálatok.Az erdőgazdaság 1955 január 1-től 1958. október 1-ig 5 347 000 forintot fordított magasépítési munkálatokra. Ebben az összegben út- vasútépítési költségráfordítások nincsenek.

A megoszlás 
hitelforrás 

szerint: 
forint

1 118 000
906 000

3 119 000
204 000

A megoszlás 
ráfordítás 

szerint: 
forint 

lakásépítés (felújítás,
karbantartás) 4 673 000

irodaépítés, (felújítás,
karbantartás) 244 000

villamosítás, telefon 134 000
műhelyek, csemete

kerti épületek kor
szerűsítése, karban
tartása 378 000Érdemes itt visszagondolni az 1954. előtti évek állapotára, amikor az er- deink túlnyomó része magántulajdonban volt. Az erdőgazdasági személyzet lakásai — az állami tulajdonban levő birtoktól eltekintve — siralmas állapotban voltak. Nem is kell nagyon > messzire visszamenni, csak 1954-ig. Az ország egyik legnagyobb közbirtokossági erdejének kerületvezetői lakásában az átvétel előtt, a lakószobában és mellékhelyiségekben bokáig lehetett a porban járni. S ha meggondoljuk, hogy népgazdaságunk egyetlen egy erdőgazdaság területén nem egész négy év alatt lakásépítésre, felújításra, karbantartásra több mint 4,5 millió forintot fordított, óriási előrelépés ez.

Magasépítési vonatkozásbanlegfontosabb célkitűzésünk e siralmas állapotoknak a felszámolása volt. Ezt nagyjából el is értük. Az említett összegből 10 új lakást építettünk, 38-at, szinte lakhatatlan állapotban levőt, újítottunk fel. A 3 milliós karbantartási költséggel pe

1 811 537
344 195
445 670
263 030

dig a jelenleg kezelésünkben levő 288 szolgálati lakást hoztuk olyan állapotba, hogy azokban emberi módon lehet lakni. Eredményeinkkel korántsem vagyunk azonban megelégedve. Területünkön sok hiányosság van még. Ceglédi erdészetünknél új székházat, erdészetvezetői lakást, mendei erdészetünknél új csemetekerti kezelői üzemi épületet akarunk építeni. S ezeken kívül kettős fő célkitűzésünk van. Az időközben felfejlődött, s telephelyileg most már stabilizálódott fagyártmányter- melő helyeink gépcsarnokait akarjuk korszerűsíteni, a követelményeknek megfelelővé tenni. Másik törekvésünk erdészlakásainknak az adottságokhoz, lehetőségekhez mért vízmű- vesítése és telefonhálózatba való bekapcsolása.Az utolsó három gazdasági évben, 1955/56, 1957/58 és 1958/59 években erdőgazdaságunk
prémiumra kifizetett 
jövedelemrészesedésre

• jutalmazásra 
és segélyezésre forintot.Érdemes megemlíteni, hogy fenti összegekből a jövedelemrészesedés 40 százalékát, a jutalmazás 65 százalékát és a segélyezésnek 70 százalékát fizikai dolgozók kapták. Az erdőgazdaság területén évente általában 240 fő műszaki és adminisztratív és 500 fő fizikai dolgozó részesül jutalmazásban 150—800 forint összeggel, akik között többen évente több alkalommal is kapnak jutalmat.Összehasonlításul olvassuk el Pest- Pilis-Solt-Kiskún vármegye gazdasági egyesülete igazgatói választmányának Budapesten 1932. február 1-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a következő részt:„Az igazgató bemutatja a régi hűséges szolgálatuk miatt a magyar kir. földművelésügyi miniszter úr által jutalmazandó gazdasági cselédekre és munkásokra vonatkozólag beérkezett adatokat és jelenti, hogy ez évben 19 olyan gazdasági cselédet jelentett be jutalmazásra, akik 40 éven felül szolgálják egyfolytában hűséggel a szolgálatadójukat. Minthogy a vármegye területéről ez évben csak öt gazdasági cseléd hozható jutalmazásra javaslatba, javasolja, hogy a jutalmazásra javaslatra hozandók kiválasztásával az egyesület elnöksége bízassák meg.”Erdőgazdaságunk a három utolsó gazdasági évben.

munkaruhára és védőruhára578 000 forintot fordított.Jelenleg a vonatkozó rendeletekben előírt valamennyi védőruhát biztosítjuk és azonkívül 480 dolgozót részesítünk munkaruhában. Védőital juttatására évenkint átlagosan 4000 forintot, üzemi étkeztetéshez való hozzájárulásra pedig 16 200 forintot fordítunk. Meg kell jegyezni, hogy 

átlagos évi munkáslétszámunk 2030 fő.Az SZTK juttatáson felül, az erdőgazdaságnak
szerződéses orvosa van, aki rendszeresen, visszatérően látogatja az erdészeteket és a helyszínen is orvosi vizsgálatot tart és a rászorulókat megfelelő gyógyszerrel és orvosi tanáccsal látja el. Jellemző a tevékenységére, hogy éppen az elmúlt napokban két erdészet ilyenirányú meglátogatása alkalmával az*  orvos 32 dolgozót vizsgált meg.
Kultúrális vonalonaz erdőgazdaság dolgozói a MEDOSZ kultúrotthon keretében zenekart tartanak fenn; 2 tánccsopont működik; 29 rádió, 142 000 forint értékű kulturális, sportfelszerelés; 778 könyv áll a gazdaság dolgozóinak rendelkezésére. Az erdőgazdaság központjában televízió van; 1 mosógép, 1 parkettakefélőgép, 1 porszívógép áll női dolgozóink rendelkezésére, otthoni házi munkájuk elvégzésének megkönnyítésére.E visszapillantás után 

nézzünk kissé a jövőbe.Nem fogunk megállni, ezen az úton, hanem erőnkhöz mérten mind a szociális körülményeket, mind a műveltségi színvonalat tovább kívánjuk emelni az erdőgazdaságnál.Lakásfelújítás és karbantartás terén ugyanolyan ütemben fogunk haladni, mint eddig. Meglévő 
munkásszállásainkat feltétlenül korszerűsítenünk kell. Itt nem annyira az épületek helyreállításán van hangsúly, hanem a munkásszállások felszerelésén. Új szekrényeket, asztalokat, székeket kell beállítanunk, valamennyi szállást el kell látnunk rádióval, hogy a dolgozók valóban második otthonuknak érezzék.Művelődési vonalon egy-egy erdészet központjában, illetve abban a helyiségben, vagy faluban, ahol az erdészeti dolgozók többsége lakik, 

kultúrtermeketkell létesítenünk. Ezen keresztül ösz- szefogjuk a dolgozókat és lehetőséget biztosítsunk mind szakmai, mind kulturális fejlődésükhöz.Igen komoly munka vár ránk 
a dolgozók nevelésével kapcsolatban. Az elmúltak alapján azt tapasztaltuk, hogy azokat a juttatásokat, amiket kapnak, nem becsülik meg eléggé. A munka- és védőruhák idő előtt elhasználódnak, a könyvek elolvasás után piszkosak, a sportfelszerelésekre nem ügyelnek eléggé, de a helyrehozott erdészházakra sem vigyáznak a benne lakók valamennyien úgy, mint a sajátjukra. Ha elérjük azt, hogy ezek a felsorolt — ámbár nem általános — hiányosságok és az ilyen típusú dolgozók szemlélete megváltozik, akkor a felhasznált költségek még ennél is szebb eredményeket fognak mutatni.Ennek elérése érdekében a vállalaton belül a vállalat vezetőségének, szakszervezeti bizottságának állandó ellenőrző és felvilágosító munkát kell végezni.

Kollányi Antal 
főmérnök
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gyerekeket gyűjtik össze, akik kilo
métereket kell megtegyenek télen- 
nyáron egyaránt az iskoláig, vagy 
pedig iskoláztatásuk körülményeit 
szüleik elfoglaltsága nehezíti.

Többször hírt adtunk lapunkban a 
tervezés és megvalósítás egyes állo
másaiból, de közel sem tudtuk érzé- * 

Egri Ági, a gyarmatpusztai erdész kis
lánya, maga veti be az ágyát

keltetni azt a rendkívüli odaadást, 
küzdelmet, ami a megvalósítás aka
dályokkal teli munkáját jellemezte. 
Hiszen igen rövid volt az idő és az 
elhatározás pillanatában az anyagi 
feltételek sem állottak rendelkezésre. 
Érdemes visszaemlékezni most arra 
a rendkívüli együttérzésre, a társa
dalmi összefogásra, amely erdőgazda
ságaink és faipari üzemeink dolgo
zóinak körében nyilvánult meg, ami
kor egymás után ajánlották fel az 
ezerforintokat, hogy hamarosan 
csaknem egy millió forint gyűljön 
egybe társadalmi hozzájárulásból. 
Megoldásokat kerestek a főigazgató
ság vezetői és segítő kezét nyújtotta a 
MEDOSZ, a szakszervezet.

Játékban aztán nincs hiány

A volt nagykovácsi Tisza-kastélyt 
szemelték ki az annyi viszontagság
nak kitett erdészgyerekek otthonául. 
Kőművesek, cserepezők, szerelők és 
festők jelentek meg a kastélyban, 
hogy a társadalmi munkában elké 
szített tervek alapján szeptemberig 
megvalósítsák az erdészszülők álmát: 
az egészséges, lakályos, az otthont va
lóban pótló gyermekotthont. És szep
temberben a tanítás megkezdése 
előtt bevonultak a gyerekek a nagy
kovácsi gyermekotthonba, hogy meg
kezdjék most már emberségesebb kö
rülmények között az új tanévet. A 
kényelmes szobák, a sok játék, a 
rend, a tisztaság szinte eltakarta a 
kivitelezők emberfeletti küzdelmét. 
De szép, emberi, szocialista munka 
volt az, mely a főigazgatóság gyer
mekotthonát létrehozta.

Minden szónál szebben beszél egy 
látogatás a nagykovácsi kastélyban, 
amely ma már boldog, kacagó gyer
mekek zajától hangos és csendes 
nyugalma a tanulás zavartalanságát 
biztosítja. Hetvenkilenc erdészete és 
faipari szülő gyermeke él ebben az 
új gyermekotthonban, közülük negy
venhat a fiú, harminchárom a lány, 
és a hattól tizennégyéves korig az ál
talános iskola minden korosztálya 
megtalálható. Börcsök Lajos igazgató, 
és nevelő tanártársai ellenőrzésével 
máris szép eredményeket mutatnak 
fel az iskolában a megfelelő tanuló
otthonra talált gyerekek. Az elmúlt 
évi tananyag ismétlésénél még észre
vehetők voltak a tanulás korábbi ne- 
kézségei, de már az új tananyagból a 
gyermekotthon csaknem valamennyi 
lakója jó osztályzatokat hozott haza. 
Aztán az sem mellékes, hogy a gyere-

Egész napi játszás és tanulás után édes a pihenés. Háromnegyedhétkor van ébresztő és 
ebben a szobában Csajka Irénke volt a legfrissebb, ő költögeti sorra az alvókat

kek ellátása rendkívül jó; jellemzésül 
csak annyit, hogy már az első három 
hétben egy kilónál többet híztak a 
gyerekek. Természetesen ez csak az 
átlag, mert olyan kisgyerek is akad.

A kis Torma Olgi, a jánkmajtisi erdész tó', ki azelőtt nyolc kilométernyire lakott az 
iskolától, szép előrehaladást ért el írásban □olvasásban. Pernesz Rezsőné tanárnő éppen 

írástudása; ellenőrzi

aki három hét alatt négy kilót sze
dett fel a nyugalmas, fegyelmezett 
körülmények között.

Szocializmust építő államunk nagy 
segítő készségének tanúsága, hogy a 
gyerekek kényelme és a szülők nyu- 

| godt munkája érdekében ezt az áldo
zatot meghozta, hiszen a nagykovácsi

gyermekotthon évi fenntartása egy 
millió forintnál többe kerül, tehát 
gyerekenként és havonta csaknem 
kétezer forint költség esik.I Azon sincs mit csodálkozni, hogy aI gyerekeknek az első napokban szo
katlan volt a szülőktől távoli környe
zet. A kis Kurencs Julianna, ki Nyír
bátor közeléből, a teremi erdőkből 
vonult be a gyermekotthon meleg 
környezetébe, bizony az első napok
ban sokat sírt és váltig azt hangoz
tatta, hogy hazamegy. Meg is írta 
szüleinek, hogy jöjjenek érte, de mire 
a szülők megérkeztek, Julikának esze 
ágában sem volt otthagyni újdonsült 
barátnőit, a sok szép játékot, a csi
nos hálószobákat és Weisz néninek a 
gyermekotthon országosan ismert 
szakácsának változatos ételeit. Egye

di dűl a tizenegy esztendős bördecpusz- 
Vt tai Fehér Lajos ragaszkodott kitar- 

tóan a hazatéréshez. Szülei őt hazai is vitték, de már a kis Fehér Lajos 
húga, a kilenc esztendős Fehér Vali 
maradt a gyermekotthonban s ma is 
vidáman és csodálkozva mondja, 
hogy nem érti bátyját, hiszen olyanI jó itt.

A nagykovácsi gyermekotthonban 
fegyelmezett, szorgalmas, okos gyere- 

■ hek nevelődnek és a nevelő tanárok 
Arról is gondoskodnak, hogy szüleik 
szakmáját is megismertessék, meg- 

1 szerettessék velük. A szobákat is az 
Erdészet nagyjairól nevezték el. Van

Rónai Antalné, nevelő, iskolába kíséri a nagykovácsi gyermekotthon lakóinak 
egyik csoportját

Bedő Albert, Divald Adolf, Bund Ká
roly, Kittenberger Kálmán stb. szoba, 
de nemcsak az elnevezést adták meg 
a szobáknak, hanem ezeknek az er
dészeti nagyságoknak az életével is 
megismertetik a gyermekotthon kis 
lakóit.

A nevelő-tanárok egyébként is 
mindent elkövetnek, hogy fokozato
san javuljon a tanulmányi ered
mény. Ennek érdekében meglepetés
ként jótanulási és magatartási ér- 
mecskéket gyártottak és a gyermek
otthon 79 kis lakója közül huszon
ötén már meg is kapták az M és T 
jelzésű érmecskéket. Többen is van
nak, akik jó magatartásukért és jó
tanulásukért egyaránt kitüntetést 
kaptak.

Nem utolsó sorban kell megemlé
kezni arról a támogatásról, amelyet 
a párt és a tanács helyi szervei nyúj
tanak az új gyermekotthonnak állan
dóan, de valamennyi helyi szerv ver
seng a támogatásban. A gyerekek, kü
lönösen a Vörös Hajnal termelőszö
vetkezet dolgozóit emlegetik, dicsé
rik sokat, nekik köszönhetik napon
ta a frissen fejt tejecskét.

Egy látogatás a nagykovácsi gyer
mekotthonban csak hittel és bizalom
mal töltheti el a szívet, mert ez is 
csak azt tanúsítja, hogy népi álla
munkban legnagyobb kincs az ember. 
A nagykovácsi gyermekotthon is 
egyik szép példája a gondoskodásnak, 
a dolgozó ember és a dolgozó ember 
gyermeke megbecsülésének.
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Bukarestben külön bizottságot hívtak létre 
az erdőgazdasági dolgozók számáraA Szakszervezetek Világszövetségének mezőgazdasági tagozata októberben tartotta ötnapos konferenciáját Bukarestben. Halász József, a MEDOSZ titkára, a magyar küldöttség vezetője hazaérkezése után elmondotta, hogy a konferencián 

32 ország mezőgazdasági dolgo
zóinak képviseletében több mint 
száz küldött vett részt. A konferencia részvevői egyöntetűen megállapították, hogy minden országban erősödött a szervezett mezőgazdasági dolgozók befolyása és több helyen ehhez a mozgalomhoz kapcsolódik a parasztság harca a földért. A legfontosabb célkitűzést abban látták, hogy újabb jogokat kell ki
harcolni a gyarmati és félgyar
mati országok dolgozói és szak
szervezetei számára, egyúttal tovább kell erősíteni a mező- és erdőgazdasági dolgozók szakszervezeteinek egységét.A bukaresti konferencián sokat foglalkoztak az erdőgazdasági dolgozók helyzetével és 
az erdőgazdasági problémák 
irányítására külön bizottságot 
alakítottak. A külön bizottság 

munkájának feladatairól részletesen Halász elvtárs november 
28—29-én számol be az erdő
gazdasági dolgozók országos ta
nácskozásán, amelyet a ME
DOSZ hívott össze.

Major Sándor

Elkészült a tihanyi sátortábor fásítási terve
Díszítő erdősávot, füzest telepítenek a 3 éves terv

időszak alatt a tihanyi félszigeten

A tihanyi félsziget a páratlan ter
mészeti szépségével, és történeti 
múltjával a Balaton part egyik leg
vonzóbb szakasza. Minden évben 
nagy számban keresik fel a belföldi 
és a külföldi turisták, ezen kívül 
egyre többen szeretnék szabadságu
kat is a tihanyi félszigeten tölteni. 
A dolgozók pihenésének ügyét köny- 
nyíti meg a Balatoni Intézőbizottság 
és az Országos Természetvédelmi 
Tanács intézkedése, ugyanis a kö
zelmúltban kijelölte a tihanyi fél
szigeten az állandó táborozásra en
gedélyezett területet. Ennek értel
mében a balatonfüredi erdészet el
készítette a tihanyi félsziget e terü
letének külön fásítási tervét. A ti
hanyi rév közelében csaknem 15 hol
das területen az üdültetés érdeké
ben gyorsannövő fafajokat ültetnek. 
A sátortábor korszerű felszerelésé
ről a legmesszebbmenőkig gondos
kodnak, s így megoldják a tihanyi

Faipari kombinát épül Romániában Szamosújváron és Balázsfalván. A szamosújvári kombinát bükkösök közelében épül s ezen belül egy 18 ezer köbméter évi kapacitással dolgozó, falemezt termelő részleg és egy évi 12 ezer köbméter kapacitású for- gácslemezgyártó részleg működik majd. A balázsfalvai fafeldolgozó kombináthoz falemezgyár és bútorgyár tartozik majd és évente 18 ezer köbméter lemezt, illetve 10 ezer hálószoba-berendezést gyártanak.

félszigeten a sátorozás eddig rende
zetlen kérdését.

Az Országos Természetvédelmi 
Tanács jóváhagyta a távlati fásítás 
nemrég elkészített tervét is. A táv
lati terv alapján a 3 éves tervidőszak 
idején mintegy 40 hektár területet 
fásítanak. Az Üjlaki réten, a múút- 
tal párhuzamosan, a réttől a szabad
ságharcos üdülőig mediterrán fafa
jokból és cserjékből díszítő-erdősá- 
vot telepítenek. A tihanyi belső tó 
körül 20 méter szélességben füzest 
ültetnek. A balatonfüredi erdészet 
tovább folytatja a Kiserdőtetőn már 
megkezdett telepítéseket s végül a 
3 éves tervidőszak alatt befejezik 
az Óvár alatti temető és sporttelep 
valamint az Óvárra vezető sétaút 
fásítását is.

Az új tervek végrehajtásával a 
Tihanyi félsziget idegenforgalmi fej
lesztése is jelentős mértékben to- 
vábbb halad.

Ez év elején írtuk ki
az Erdőgazdaság és Faipar

1958-as  levelezői pályázatát. Többek kérésére a pályázat határidejét augusztus 31-ig meghosszabbítottuk. A szerkesztőség és a bíráló bizottság gondosan átvizsgálta a beérkezett több mint negyven pályázatot (beleszámítva egyes pályázók többszörös javaslatát, ötletét is). A bizottság úgy döntött, hogy
az 1000 forintos I. díjat Radnóty 
Alfréd erdőmérnöknek, a Sop
roni Tanulmányi Erdőgazdaság 

dolgozójának ítéli kiemelkedő jelentőségű pályamunkájáért. Igen egyszerű eszközök helyes felhasználásával igyekezett komoly anyagmozgatási problémákat megoldani és ez a megoldás a gyakorlat szerint már be is vált. Javaslatait, amelyeknek az eredményes kivitelezése a Soproni Tanulmányi Erdő

gazdaságnál meg is történt, lapunk következő számában részletesen ismertetjük.
A két 500 forintos II. díjat a következőképpen adta ki a bíráló bizottság. Az egyik 500 forintos díjjal K i s r ó m a i Antal és C s e r j é s i Jenő erdőmérnökök közös pályázatát jutalmazza, akik újítási javaslatukban azt a gondolatot vetik fel, hogy az erdőgazdaságoknál keletkező kemény és lágy lombos fából származó fűrészhulladékok 40 cm-nél hosszabb darabjait 10—15 kg-os kö- tegekben távolsági szállításban is értékesítsük a kötegelt rözséhez hasonló módon. A másik 500 forintos díjat megosztva B artus János, a pápai erdészet vezetője és H o 1 y Zoltán, a győri erdőgazdaság előadója nyerte. Előbbi az állami tartalékterületek felhasználásával kapcsolatban tett hasznos javaslatot, Holy Zoltán pedig, aki több levéllel 

is pályázott, különösen a győri napok alkalmával rendezett újítási kiállítás tanulságainak összefoglalása, valamint az újítási propaganda területén adott javaslataiban vetett fel igen jó ötleteket.
A három 200—200 forintos

III. díjata következők nyerték: Tóth István előadó Vác, Bartucz József erdész Szilvásvárad és Müller Jenő fahasználati előadó Keszthely.Ezenkívül a szerkesztőség könyvjutalomban részesítette Pestalics Lászlót, Szegedi Falemezgyár, F e- j é r István erdőmérnököt, Piliscsaba, Gál István erdőmérnököt, Szilvásvárad, Rössler Károly újítási előadót, Székesfehérvár és Kővári Antal körfűrészest, Szombathely.Az elsődíjas pályamű közlésén kívül a fontosabb javaslatok és ötletek közlésére még visszatérünk.
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A faipar a külföldi tapasztalatok tükrében
Mosonyi István főigazgatóhelyettes tájékoztatójaAz utóbbi időben faiparunk és más országok hasonló ipara között egészséges tapasztalatcsere indult meg. Iparunk képviselői jártak a Szovjetunióban, Csehszlovákiában, Svédországban, Lengyelországban stb. és bennünket is meglátogattak más országok küldöttei. Az ilyen tapasztalatcserék hasznosak lehetnek az egész ipar jövőjét illetően. Ezek alapján ugyanis tisztábban látjuk eredményeinket és fogyatékosságainkat, a faipar fejlődési irányát. Éppen ez indította lapunk szerkesztőségét arra, hogy felkeresve Mosonyi István főigazgatóhelyettest, választ kérjen arra a kérdésre, vajon milyen faiparunk jelenlegi képe a nemzetközi összehasonlítások tükrében.— A küldöttség-cserék tapasztalatai alapján iparunk helyzetét és a tennivalókat ma már jobban fel tudjuk mérni — mondotta Mosonyi István. Hogy a jó dolgokkal kezdjem, megállapítható, hogy üzemeink rönk- 

és készáru terén levő rend „nemzet
közi viszonylatban” is megállja a he
lyét. Egyes (termékeink, például gyufa, lemez, gyanta, a külföldi szakemberek nagy elismerését nyerték el. Ugyancsak dicséretet kaptak üzemeink azokért az egyszerű kis berendezésekért, amelyeket számtalan szükséglet kielégítésére maguk a munkások, illetve az üzemek állítanak elő.

— Több területen azonban meg 
kell állapítanunk elmaradottságun
kat. Ezek között nehéz sorrendet tartani, de talán — tekintettel fában való szegénységünkre —

a fa komplex felhasználását 
kell elsősorban említenem. Még az olyan fában gazdag országokban is, mint a Szovjetunió, Svédország mindenütt a zárt ciklusok kialakításával találkoztunk. És ez a komplexitás nem csupán a rönkök hulladékmentes feldolgozására irányul, hanem — a szállítási költségek csökkentése érdekében is — a gazdaságilag igen hatékony vertikális kombinátok kiépítésére: az üzem egyik oldalán ér
kezik a rönk, a másik oldalán elszál
lítják a kész árut. A Szovjetunióban láttunk olyan kombinátokat, amelyek rönkből nem félkész árut, hanem bútort, rádiódobozokat vagy egyéb használati tárgyakat bocsátanak ki. Svédországban is meglátogattunk egy olyan üzemet, amelyhez 1,3 millió acre erdő tartozik. A cég a maga termelte rönköket üzemében feldolgozza fűrészáruvá, abból faházakat és berendezésit készít, a hulladék egy részéből cellulózt, más részéből farostlemezt gyárt.— Faiparunk szempontjából tehát elsődleges koncepciónak kell lennie annak, hogy üzemeink minél maga
sabb értékű terméket minél kevesebb 
hasznosítatlan hulladékkal termelje
nek. Üzemeink elhelyezése lehetővé tenné, hogy félkészgyártmányok mellett bútor és más kész terméket ál

lítsanak elő, természetesen új beruházás révén. Ezzel kapcsolatban felvetődik iparunk másik nagy problémája:
a faipar széttagoltsága számos külföldi tapasztalat azt bizonyítja, hogy a fával való gazdálko

dás ott a leghatékonyabb, ahol a fa
ipar egységes. Csak így lehet megteremteni a kitermelés és feldolgozás összhangját a különböző fajú és minőségű faanyag legcélszerűbb és legtakarékosabb felhasználását. Még az olyan szükségleteket is nagyobb értékű munkával, jobban előkészített termékekkel kell kielégíteni, amelyek speciális jellegük miatt megkívánják a saját feldolgozó üzemet (például hajó- és vagongyártás szükséglete). 
A rönkfeldolgozásnak azonban teljes 
egészében egy kézbe kellene kerül
nie; ily módon lehetséges csak az eredményes részletgazdálkodás hogy a vékonyabb rönköket is keretfűrészekkel vagy szalagfűrészekkel elég gazdaságosan dolgozzuk fel.— A komplex feldolgozás minden területen takarékosabb megoldáshoz, ugyannyi fából több értékes termék kihozatalához vezet. Például a frízt túlnyomó részben a mi üzemeink állítják elő, de a parkettagyártás jórészt már az Építésügyi Minisztériumhoz tartozik. Véleményünk szerint sokkal több parkettát lehetne előállítani, ha ezt a kérdést is népgazdasági és nem minisztériumi érdekek szerint néznék.— Addig is azonban, amíg a szervezeti kérdés nyugvópontra jut, minden lehetőt meg kell tenni.

a fa leggazdaságosabb 
feldolgozása,a nagyobb értékek termelése érdekében. Itt nagy szerepük lehet az üzemeknek. Különösen beruházás nélkül, gondosabb munkával is sokat lehet tenni. Például gondoltunk arra, hogy Szombathelyen ezután furnért 

is termelünk, az üzemben termelt 
forgácslemezek egy részét lefurnéroz
zuk. A szerszámok fejlesztésével a hulladékot kell csökkenteni. Az elkerülhetetlen hulladékot pedig lehetőleg értékes termékké kell átalakítani (például fürészporból brikettet, 
furnér-eselékből szék-alkatrészeket készíthetünk).

A fatakarékosság erdőkében továbbá el kell érni, hogy a következő években minden eddiginél gyorsabban dolgozzuk fel a fát, nehogy minőségi romlást szenvedjen. Ennek érdekében mind az erdőgazdaságoknál, mind az üzemeknél csökkentjük a rönkkészleteket.— A rönkkészlet csökkentésével egy időben növekszik üzemeink készárukészlete. Igen nagy felelősség hárul tehát vállalatainkra, amikor a szakszerű fafeldolgozás, készáru osztályozás és készletezés feladatát egy

aránt a népgazdaság érdekeinek szem előtt tartásával kell megoldaniok. Kétségtelen viszont, hogy
a készletek helyes kezelésével értéknövekedést érhetnek el. Ugyanakkor a hanyagul végzett máglyá- zás az értéknövekedés elmaradását, sőt romlását eredményezi.— E kérdések jelentősége egyre növekszik, hiszen az idei 422,2 ezer köbméter rönk helyett 1965-ben már 572,7 ezer köbméter rönköt kell előreláthatólag feldolgozni.— Szóvá kell tenni a külföldi tapasztalatok még egy fontos tanulságát: iparunk technikai elmaradott

ságát. Kétségtelen, hogy az államosított üzemek új gépekkel való ellátása, rekonstrukciója terén sokat tettünk eddig is, de még nagyon sok a tennivaló. Éppen ezért
tizenötéves távlati tervünkbentovábbi rekonstrukciókat és bővítéseket vettünk tervbe. Véleményünk szerint az előbb említett követelményeknek is eleget teszünk, ha kisebb elavult üzemeink helyett korszerű kombinátokat hozunk létre. Első lépésként jelenlegi üzemeinket kell 

korszerűsíteni és melléjük forgács
lapgyárakat s más vertikumokat te
lepíteni. A nagy feladatok elvégzése érdekében az iparági keretfűrész ka
pacitást az 1958. évi 470 000 köbméterről 1975-ig 525 000 köbméterrel
kell növelni úgy, hogy a keretfűré
szek órateljesítménye 2,3 köbméter
ről 4 köbméterre emelkedjék, és biz
tosítva legyen a 18 centiméternél vé
konyabb gömbfa gazdaságosabb fel
dolgozása is. Mindez nem könnyű feladat, hiszen teljesen nem támaszkodhatunk a külföldi tapasztalatokra, mert a mi iparunknál fejlettebb iparral rendelkező országokban a fenyő a főanyag, míg nálunk a lombos fafajták. Ezek feldolgozása számos gépészeti, technológiai problémát vet fel.— E feladatok azonban csak
jól képzett műszaki- és szak

munkás gárdávaloldhatók meg.i A jelenlegi helyzet ugyanis lassan gátjává válik további fejlődésünknek. A fejlődés érdekében végre megindult a faipari mérnökképzés a soproni főiskolán. Ugyanakkor szükségesnek tartjuk azonban azt is, hogy jelenlegi szakembereink elméletileg képezzék magukat. Ennek érdekében a levelező oktatást gondoljuk kiterjeszteni.— A műszakiak képzése mellett természetesen meg kell oldani
a szakmunkásképzéstis. Erről már sokat beszéltünk és írtunk. Most csak annyit, hogy a kérdés rendezésével az OEF vezetői a Munkaügyi Minisztériummal együtt foglalkoznak, és előre láthatóan ezt a problémát is megoldottnak tekinthetjük — fejezte be nyilatkozatát Mosonyi István főigazgatphelyettes.
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Kerületvezető erdészek 
szolgálati kézikönyveA kerületvezető erdészek jogait és 

kötelességeit szabályozó rendeletet minden erdésznek alaposan meg kell ismernie, sőt meg is kell tanulnia. Sajnos, a rendelet csak az Erdészeti Értesítőben jelent meg. Ez volt az oktatás alapja az erdészeteknél, de nehéz az ilyesmit egy hallásra megtanulni. Ismerni kell az erdészeknek ezenfelül a legfontosabb tűzvédelmi 
előírásokat is, amit ugyancsak hallomásból, részben ismernek.Helyes volna, ha a főigazgatóság 
zsebkönyv formájában összeállítaná ezeket a legfontosabb tudnivalókat és lehetőleg olcsó áron juttatná el az érdekeltekhez. Ki lehetne ezt egészíteni egyéb közérdekű, fontos rendeletek közlésével: erdőkárok pénz
ügyi értékelésése, fontosabb baleset
elhárítási, elsősegélynyújtási ismere
tek, átszámítási táblázatok stb. Azt hiszem, ezzel a segítséggel megjavíthatjuk a kerületvezető erdészek munkáját és nem lenne egyetlen erdész sem, aki ezt a könyvecskét meg ne vásárolná.

Holy Zoltán Győr.
Vizsgák a sárvári fakitermelői gépkezelői tanfolyamonÁsotthalmán kezdték el és Sár- váron, a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői iskolán folytatják az erdészeti gépkezelők kiképzését. Tavaly 336-an, az idén eddig 142-en kaptak gépkezelői bizonyítványt, a legutóbbi háromhónapos tanfolyam hatvannégy hallgatója közül pedig október végén, a vizsgák után hat- vanhárman kaptak bizonyítványt a fakitermelői gépkezelői tanfolyam elvégzéséről.A tanfolyamon elsősorban az MRP 
és a Druzsba benzinmotoros és a 
villany motor os fűrészek elméletét és 
használatát, karbantartását, javítá
sát sajátítják el a hallgatók, de nemcsak a gépi, hanem fahasználati ismeretekből is vizsgáznak. Agre- gátum kezelő pedig csak az lehet, aki villamosságból jól vizsgázik és az általános eredménye is legalább közepes.A most lezajlott vizsgákon ki- . tűnő eredménnyel végeztek heten, jeles eredménnyel 3, jó eredménynyel 23, közepes eredménnyel 20, elégséges eredménnyel 9 hallgató végzett. Egy hallgató ném felelt meg, de ha a gyakorlati munkában képességeit tovább fejleszti, pótvizs- gára mehet. Egy sárospataki erdő-

Nyárcsemete termelései
♦

: Ráfizetéssel♦ A nyíregyházi erdőgazdaságban rá-♦ fizetéssel termelik a szürkenyár- 
i csemetéket. Tiborszálláson és Tisza-♦ dobon öntözéssel nevelnek szürke-♦ nyárt. Tiszadobon a Tisza vize, Ti- 
t borszálláson a Kraszna vize szolgálja♦ a csemetekertet, a szürkenyár neve-♦ lését. Az egyik helyen, Tiszadobon 
t elég jó eredményt elértek, Tiborszál- 
I láson azonban nagyon is ráfizetés-♦ sei termelik a szürkenyár-csemeté-♦ két. A baj abban van, hogy ezt a | gazdasági év végén állapították meg♦ és bizony most már a ráfizetés ará-♦ nyán nem tudnak változtatni. Igen 
t magas a nyárcsemete-nevelés költ-♦ sége — országszerte. Van ugyan cse-♦ metenevelési terv, de a nyármag be- 
t gyűjtése Nyíregyházán is sokba ke- 
t rül. Az erdőgazdaság szakemberei♦ arra hivatkoznak, hogy a begyűjtés 
T körülményes. Nagyon drága a gépi | pergetés; a magnyerés a füzérből. A♦ magvetés módszerbeli különbsége♦ miatt az egyik helyen 30—40 kiló,♦ a másik helyen 15 kiló magot vet- 
t nek. Ami a nyíregyházi erdőgazda-♦ ságot illeti: a baj abban van, hogy♦ nem vizsgálták még meg, hogy egy- | általán alkalmas-e Tiborszállás cse-♦ metekerti nevelésre. Laza, homokos,♦ kotus föld van Tiborszálláson. Két 
t hektáron vártak nyolcszázezer cse- I metét és csak a fele lett. Tiborszál- | láson ezenkívül pontosan kétszer♦ annyiba került az öntözés, mint | Tiszadobon. Tiborszálláson az öntö-♦ zés hektáronkénti költsége elérte a♦ tizenkétezer forintot, ezért is nagy 
í ott a ráfizetés. Az is igaz, hogy rit- | kák a csövek, sokba kerül a gumi-♦ cső továbbítás. De akárhogy is néz- | zük, a legnagyobb hiba abban van,♦ hogy a könyvelőség és a műszakiak | csak a mérleg készítése során talál- 
t koznak egymással. Már tudniillik a | könyvelőség nem ad év közben, me-♦ net közben jelzést a költségek ala-♦ kulásáról és így a műszakiak csak 
t hat hónap után veszik észre, hogy | hiba van a kréta körül. Amíg ezen♦ nem változtatnak, nem csökken, ha- 
t nem tovább is emelkedik majd a rá-♦ fizetés. Ez pedig nagyon komoly do-♦ log, mert nem mindegy, hogy hova 
t folyik el a pénz és lesz-e abból hasz- | na az országnak.♦ Nyilvánvaló, hogy ezeket a tanul- | ságokat a továbbiakban hasznosítani♦ kell és úgy átszervezni, áttelepíteni♦ a nyírségiek nyárcsemete nevelését, 
t hogy a ráfizletésit megszűntessék.

gazdaságból érkezett dolgozót pedig még a tanfolyam alatt fegyelmezetlenség miatt eltávolítottak az iskoláról.A hét kitűnőre vizsgázó hallgató: 
Bence József és Csordás Nándor (Pécsi erdőgazdaság), Major József és Szabó György (Bajai erdőgazdaság), Torma Péter (Kecskeméti erdőgazdaság), Kovács József (Soproni erdőgazdaság), Szakály Lajos (Tamási erdőgazdaság).

Nyereséggel
A szegedi erdőgazdaságban is meg

vizsgáltuk a szürkenyár termelésé
nek időszerű kérdéseit. A szegediek 
hangsúlyozzák, hogy ők nyereséggel 
termelik a nyárcsemetéket. Mindez 
pedig azért van, mert szerintük ott 
van ráfizetés, ahol először rossz ta
lajba, kötött földbe, nehezen mun
kálható helyen akarnak nyárcseme
tét termelni. Az ilyen helyen egy
éves korára nem lesz kiültethető a 
nyárcsemete. Másodszor ott van rá
fizetés, ahol nem jó az öntözés. Har
madszor ráfizetés következik ott is, 
ahol nem tanulták meg a szürke
nyár szakszerű vetését. A sze
gedi erdőgazdaság ezek alátámasz
tására néhány igen figyelemre méltó 
eredményt vonultatott fel. Az ered
mények elérésében szerepet játszik 
az is, hogy a csemetekertjüket bőség
gel ellátják fekália-, komposzt-, 
valamint műtrágyákkal, de zöldtrá
gyázást is végeznek. A csemete egy- 
harmada forgóba kerül. Az is igaz, 
hogy jó a csemetekertkezelőjük is. 
Már a magnyerésnél ügyelnek arm, 
hogy kiváló magot kapjanak. A ma
got nedves zsákba teszik, aztán azon
nal vetni viszik. A mag nem szárad 
ki. Nem bámul, ha pedig nem lehet 
azonnal vetni, akkor naponta vízben 
két órát áztatják, Agritoxot is alkal
maznak, hogy a hangyák ne pusztít
sák a magot, hiszen a hangya úgy 
viszi a nyármagot, mint a hangya
tojást szokta.

A szegedi erdőgazdaságban a Ma
ros menti csemetekertben az öntözés 
kedvezően oldható meg. Az erdőgaz
daság 10,7 hektáron 3 300 000 kiültet
hető csemetét nevelt és 2 millió cse
metét továbbiskolázásra átad Kecs
kemétnek, Debrecennek. A tovább
iskolázásra átadott csemete Debre
cenben és Kecskemét vidékén hozzá
szokik az ottani talajhoz} és éghajlat
hoz. A kiültethető csemete folyómé
terenként ebben az aszályos eszten
dőben átlag 18 darab volt, ezen
kívül másodosztályú, nem kiültet
hető, 12 darab folyóméterenként. A 
másodosztályú csemete értéke a föld
ben 200 000 forintot is elérte. Ez tisz
ta hasznot jelentett az erdőgazda
ságnak, hiszen a kiültethető csemete 
1000 darabja 96 forintba került föld
ben, tehát az elsőosztályú kiültethető 
csemetéért kapott pénz eleve fedezi 
a fölmerült költségeket. A szegedi 
erdőgazdaságban az öntözés költsége 
hektáronként 6400 forintra rúg.

Az iskola tanárai Várfalvi Jáncs igazgató vezetésével lelkes, fáradságot nem ismerő munkát végeznek. Alig fejeződött be ez a tanfolyam és máris az új tanfolyam hallgatóinak fogadására készülnek. A fakitermelői gépkezelői tanfolyamon kívül november második felében kellő számú jelentkező esetén erdészeti traktorkezelői tanfolyam is indul a szakiskolán.
ÍO
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ZN YA IÉ-VIT .X 
a Magyar Tudományos Akadémia 

tanácskozásainnagygyűlésénekA Magyar Tudományos Akadémia nagygyűlésének témái közt komoly helyet foglal el a nyárfakérdés. A nagygyűlés eseményei során az agrártudományok osztálya kétnapos tanácskozáson — október 23—24-én — vitatta meg a magyar nyárfagazdálkodás célkitűzéseit és feladatait.A bevezető előadást Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa tartotta
Nyárfagazdálkodásunk helyzete 

és a soron levő feladatok címmel. Előadása első részében vázolta az elmúlt évek nyárfásításainak alakulását és az eredményekből levonható tanulságokat. Majd részletesen foglalkozott a távlati feladatokkal. Elsősorban felmérte a faipar növekvő nyárfaszükségletét és felvetette a kérdést: milyen mértékben tudja ezeket az igényeket erdőgazdálkodásunk kielégíteni. Megállapította, hogy 1958—1975. között 119 400 hektáron tudunk új nyárfatelepítést és fásítást végezni. Ezen felül az előhasználati állománytelepítés fásításokban, új erdőtelepítésekben, mesterséges és természetes felújításokban összesen több mint 162 000 kát. holdra becsülhető. Jelenleg a meglevő nyárállományok hozama nagyjából fedezi a szükségletet. A fejlődő ipari igények adatait egybevetve a nyárfaprogram eredményeinek' és a meglevő nyárállományok hozamának számaival azonban megállapítható, hogy a kívánalmakat teljes mértékben csak 1973-tól kezdődően tudjuk saját erőnkből kielégíteni, tehát a közbenső időszakban — 1961. és 1973. között — más forrásokból is kell gondoskodni a szükségletek fedezéséről. „Ezek a források — mondotta — a faimporton kívül elsősorban más fafajoknak átmeneti felhasználásában találhatók meg, gondolok itt elsősorban a cserre és a fűzre, avagy egyéb fát helyettesítő anyagok alkalmazására, nád, szalma, fűzvessző stb. Mindenesetre a 3 cm vastagságú anyag feldolgozása ebben a kritikus időszakban alapvető követelmény.” Végül részletesen foglalkozott a telepítések, fásítások módszereivel, a itermőhelynek megfelelő fajták kiválasztásával, a belterjes és külterjes nyárnevelés feltételeivel.A nyárgazdálkodás alapkérdéseit részletesen megvilágító előadást több korreferátum egészítette ki. Az első előadást Madas András főosztályvezetőhelyettes tartotta
Nyárfatelepítések jelentősége pa
pír- és cellulóz-iparunk fejlesz

tése szempontjából*címmel. Megállapította, hogy ma a papír- • és cellulóz-ipar az európai ipar fejlődés élvonalában halad, mert ennek az ágazatnak a termelése az elmúlt évtizedben száz százalékkal emelkedett, míg az egyéb ipari ter

melés színvonala nagyjából változatlan maradt. Ettől az irányzattól a hazai cellulóz- és papírtermelésünk messze lemaradt, ami komoly deviza- terhet jelent számunkra. Megfelelő fejlesztéssel 1967-re megoldhatjuk ezt a problémát, de felvetődik a kérdés, hogy biztosítható-e a szükséglet elsősorban hazai termelésű nyárfaanyagból. A bevezető előadással egyetértésben megállapította, hogy 1973-ig hiánnyal kell számolnunk, ezt a hiányt a vágásfordulók csökkentésével fedezni lehet, mert bár ez mintegy 500 millió forintos vesztességgel járna az erdőgazdálkodás számára, a népgazdasági megtakarítás meghaladná az 1 milliárd deviza forintot. Ezzel kapcsolatban azonban alapvető, hogy a Mohácsi Farostlemezgyár az eredeti nyárfelhasználásról a cserfeldolgozásra tudjon áttérni.A következő korreferens Forgó László igazgató
A vízügy szerepe a nyárfagazdál

kodásunkbancímmel egészítette ki a bevezető előadást. Ismertette a hullámtéri nyárfásítások lehetőségeit és hangsúlyozta, hogy a nyárfásítás a sajátos vízügyi feladatokkal feltétlenül összeegyeztethető. Részletesen foglalkozott a vízügyi fásítások kivitelezésének módszereivel.Majd Kopeczky Ferenc tudományos kutató
Újabb eredmények a nyár és fűz 

nemesítése teréncímű előadása következett. Röviden rámutatott arra, hogy világszerte milyen komoly nyárnemesítési munka folyik. Nálunk ez a munka csak 1950—51-ben indult meg. Ma már a sárvári központi kísérleti telepen 360 nyárfajtával foglalkoznak. A kiválasztásos nemesítés helyébe fokozatosan a keresztezéses nemesítés lépett. Alapvető törekvés, hogy a nyárbetegségekkel, elsősorban a nyárakkal szemben ellenálló fajtákat nemesít
A gyümölcsfák 
ápolásaA kertészkedő emberek tízezreinek szóló munka, amely a különböző ápolási munkákon kívül különös részletességgel foglalkozik a növényvédelemmel. A szerző saját gyakorlatából igen jól ismeri a termelők problémáit, gondolkodásmódját. Választ ad mindazokra az ápolási és növényvédelmi kérdésekre, amelyek leginkább foglalkoztatják a termelőket.
290 oldal, sok képpel. Ara: 33,— Ft.Kapható a könyvesboltokban, földművesszövetkezeti boltokban és a falusi könyvárusoknál, megrendelhető a Mezőgazdasági Könyvesboltból (Budapes, V., Vécsey utca 5.).

senek ki. Szilágyi László tudományos kutató
A nyárfabetegségek jelenlegi el

terjedésecímű korreferátumában a ínyárrák külföldi és hazai elterjedési helyzetét ismertette. A védekezés alapja i— mondotta — az immunis, vagy nagy mértékben rezisztens fajták kiválasztása.H a r a c s i Lajos egyetemi tanár, a mezőgazadsági tudományok kandidátusa
Hozzászólás a nyár erdőművelési 

kérdéseihezcímmel tartotta meg előadását. Foglalkozott a nyárak termőhelyi igényeivel, a nyárfélék származási viszonyaival, a felújítási módokkal és nyárasok állományszerkezeti kérdéseivel. Majd Babos Imre osztályvezető, a mezőgazdasági tudományok doktora
A nyár szerepe homoki erdőgaz

dasági tájainkon címmel tartott előadást. Bevezetőleg rámutatott arra, hogy a nyárak csak a Duna—Tisza közi homokterületeken foglalják el a megillető arányt, míg a többi homokterületeinken viszonylag kisebb a térfoglalásuk. A talajvízszint alakulásában és a talaj víztartóképességének különbségeiben látja az eítérések okát. Majd részletesen foglalkozott az egyes helyi változatokkal, a helyes fajtamegválasztás szempontjaival. A nyártelepítések sorsát — állapította meg — a termőhelymegválasztás, illetve a termőhelynek megfelelő fajtaváltozat helyes megválasztása dönti el. Ezután Partos Gyula igazgató
Nyárcsemete- és suhángtermelés címmel szólt hozzá a felvetett kérdésekhez. Ismertette az Erdészeti Tudományos Intézet nyárcisemete- és su- hángtermelési kísérleteinek eddigi eredményeit.Az első nap záró referátumát Marjai Zoltán tudományos kutató tartotta

A nyármag vizsgálata címmel. Előadása ennél tulajdonképpen szélesebb területet ölelt fel, mert az ivaros szaporítás minden problémájával foglalkozott a magtermeléstől, illetve gyűjtéstől és tárolástól a 
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csemete megtermeléséig. Rámutatott a nyárcsemetetermelésünk lényeges hibáira, a munkaszervezési hiányosságokra. Hangsúlyozta, hogy centralizált magtermelő állományok létesítésével tudunk racionálisabb magfeldolgozást és tárolást biztosítani.A konferencia második napján M a j e r Antal ‘tudományos kutató volt az első előadó;
Vízerekmenti nyárfásítások címmel tartotta meg korreferátumát. Részletesen beszámolt egy Bakonyta- mási község határában létesített víz- érmenti fásításról, amelyet évről-ére figyelemmel kísért. A fásítás rendkívüli méretű fejlődést hozott és a fásító gazdának tizenhat év alatt mintegy fél kát. hold területen 80 000 forintot jövedelmezett. Az ott végzett megfigyelései, gyökérfeltárási kutatásai azt mutatták, hogy az üde rétitalajon optimális fejlődést biztosító nyárak ugyanazon a területen tenyésznek ilyen kedvezően, ahol a vakondok is legkedvezőbb életfeltételeit találja meg. Tehát a vízerek mentén a vakond élelemszerző túrásai jelzői annak, hogy oda nyárakat telepíthetünk.A következő előadást S o p p László tudományos kutató tartotta

Hazai és nemesnyárak fatömege címmel. Beszámolt a hazai kutatáson alapuló, most készülő nyár faitömeg- táblák eddigi eredményeiről és tanulságairól. Az új fatömegtáblák adataiból több érdekes következtetést vont le a nyárfatelepítés módszereire vonatkozólag. Utána Tompa Károly tudományos kutató
A füzvessző fatechnológiai vizs

gálatacímmel tartott előadást, kiegészítve a nyárgazdálkodási problémát a fűztermelési lehetőségek vizsgálatára vonatkozó eddigi kísérletek eredményeinek ismertetésével. Tóth Imre tudományos kutató az
Artéri nyár erdőtípusok erdőmű

velési vonatkozásaicímmel tartotta meg referátumát. Ismertette az ártéri termőhelytípusokat, majd ezek alapján vázolta, hogy miként és hol helyes nemesnyárakat, illetve hazai nyárakat telepíteni. Majd részletesebben foglalkozott a nyárak nevelési problémáival. Végül Szodtfridt István tudományos segédmunkatárs tartotta meg referátumát
Nyár állományápolási kísérletek címmel. Beszámolt azokról az ÉRTI kísérletekről, amelyek a nyár telepítésének helyes hálózata megállapítására irányulnak. Az eddigi eredmények alapján a 4X4-es hálózatot minősítette általában a legalkalmasabbnak.A vitát Magyar János, az Erdő- rnérnöki Főiskola igazgatója foglalta össze, mint a tanácskozás elnöke. Hangsúlyozta, hogy nagy jelentősége van ennek az akadémiai konferenciának, mert megmutatta, hogy ma már nem csak a gyakorlati elgondolások pillanatnyi feladatai foglalkoztatják az erdészet szakembereit, hanem átfogó népgazdasági szempontok szerint és tudományos megalapozottsággal készülnek fel a tervek végrehajtására.

Mendén 567.000 forint nyereséggel 
termelték idén a csemetéket

TALÁN MÁSFÉL-KÉT PERCIG fut a vonat a mendei erdészet csemetekertje mellett, mégis, ez a villanásnyi idő elegendő arra, hogy nemcsak a valamennyire hozzáértő, hanem a teljességgel laikus utasok érdeklődését is felkeltse. A tekintetet elsősorban a kert ápoltsága, gondo- zottsága vonza, ami még így messziről, a szó szoros értelmében futó pillantásra is feltűnik. De akkor látszik igazán, hogy nem a „megszépítő messzeség” kölcsönözte a kertnek ezt a vonzó varázst, amikor már ott járunk a karcsú nyárcsemeték, a zömök kis fenyők, a hajlékony akácok között és hol Németh József erdészetvezető, hol Danszky István, a csemetekertet harminc évi tapasztalattal vezető erdész, hol pedig Lemmer Jó- zsefné erdőmérnök magyarázataitól kísérve ismerkedünk a kerttel.Ahhoz azonban, hogy behatóbban megismerjük az ország egyik leg
szebb és — mint majd kiderül a továbbiakban — egyik legjövedelme
zőbb csemetekertjét, egy pillantást kell vetnünk az erdészet egészének helyzetére és szerepére; Az egykori kincstári csemetekert mindössze 23 holdnyi volt, ma 100 katasztrális hold 
területen termelik az erdei- és feketefenyőt, a nemes- és hazai nyár, a tölgy, akác és többféle töltelékfa csemetéket. De a mendei csemetekerten kívül minden évben nyolc-tíz vándor csemetekertet is létesít az erdészet, egyrészt abból a helyes meggondolásból kiindulva, hogy ismerjék meg a kerületekben is a csemetekertgazdál- kodást, másrészt, hogy az erdészet teljes egészében önellátó legyen. A csemetekertek lehetővé teszik, hogy már kora tavasszal, sőt, ha az időjárás megengedi, már télen hozzáfoghassanak a telepítéshez. A helyi felhasználás eredményeképpen több kerület az idén is már januárban végre tudta hajtani tavaszi erdősítési tervét. Az erdészet csemetekertjeinek 
termelésével ma már teljesen önellá
tóvá vált.Érdekes összehasonlítani az 1956— 57. és az 1957—58. évi csemetetermelés adatait. Tavalyelőtt 487 000 fenyő és 2 427 000 lombcsemetét, 455 000 sima dugványt és 17 100 suhángot termelt a csemetekert, összesen 398 510 forint értékben, 242 250 forint ráfordítással. Igaz, hogy akkor még kisebb volt a csemetekert területe, mint az idei évben, de a termelés arányai egy év alatt viszonylagosan is rendkívül megnövekedtek. Az idén 2 830 000 fenyő és 4 288 000 lombcsemetét, 157 290 darab suhángot termeltek s ebből az idén ősszel 41 452 darabot ültetnek ki. Szembetűnik a különbség akkor is, ha a termelés értékét és a ráfordított összeget hasonlítjuk össze az előző évivel. Az idén 963 000 forint 
értékű csemetét termeltek, a ráfor
dított összeg pedig csak 390 000 fo
rint volt. A kedvező eredményt annak ellenére sikerült elérni, hogy a tavasz rendkívül mostoha volt, előbb 

a késői hó akadályozta a magvetést, majd a későbbi szárazság tett kárt az elvetett magvakban, sőt a csírázó növényben. Ha az iránt érdeklődünk, hogyan sikerült mégis leküzdeni még az időjárás mostohaságát is, a gépszínre mutatnak. Ugyanis tavaly óta három „Fürge” traktorral és egy Zetorral végeznek minden munkát, magvetésektől kezdve a növényápoláson keresztül a csemete-, illetve a suhángkiemelésekig. A termelési 
költség nagyarányú csökkenését is a 
folyamatos gépi munkának tulajdo
nítják. Kedvező helyzetben van a csemetekert azért is, mert 12 kútból 
öntözhető, így a szárazság ellen is védeni tudják a csemeteállományt.Az önellátással szinte együtt járt, hogy a csemetetermelést a legnagyobb fokig ésszerűsítették, vagyis azokat a fajokat nevelik, amire az erdészetnek feltétlenül szüksége van. 9,21 hektáros anyatelepükön viszont főként a többi erdészet igényeinek megfelelő dugványokat termelik. Az idén 3 572 000 sima nyárdugványra számítanak, amelyből 300 000-et saját céljaikra használnak majd fel, a többit pedig más erdészetekbe, valamint állami gazdaságokba és termelőszövetkezetekbe szállítják. Legújabban, különösen a tavaszi szárazság tapasztalatai alapján, többnyire nem sima dugványt, hanem vesszőt szállítanak, amely nem penészedik és nem szárad s a felhasználási helyen olyan dugványt tudnak vágni belőle, amely a legmegfelelőbb.

*A mendei erdészet csemetekertje ezekben a napokban különösen forgalmas. Az őszi fásításokhoz folyamatosan közel 42 000 kiültethető suhángot bocsátanak rendelkezésre, de már a tavaszi fásításokra is gondolnak, amikor is csupán akácból több mint 40 000 csemetével akarnak hozzájárulni az erdősítéshez.
Fűz helyett 

nyárforgács-szalag
Az Olaszországban ősidők óta szé

leskörűen űzött szalmafonóipar ere
deti nyersanyagát a közelmúltban a 
fűzből, újabban pedig hibrid-nyár
fából hasított forgács-szalag váltotta 
fel. E kézműipart máig sem gépesít
hették, az új alapanyag most bizo
nyosfokú gépesítést tesz lehetővé. A 
cikkek kivitele az olaszok igen jelen
tős devizaforrása és mintegy 80 ezer 
ember, főleg nő kenyere. Az új „szal
makalapokon““ kívül gyümölcs ládá
kat, kézitáskákat, szőnyeget, derék
aljat, üveg fonást, cipőt készítenek 
belőle. A 8—10 éves fák rönkjéből ki
vágott 45—100 cm-es rönköcskékből 
0,1 mm vastag és 2,5—10 mm széles 
forgácsszalagokat hasítanánk ki gépi 
úton és esetleges színezés után kézzel 
dolgozzák föl.

IS
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Hetvenöt éves 
az ásotthalmi szakiskola

p1 z év őszén 75 éve annak, hogy megnyitotta kapuit az első állandó jellegű erdészképző iskola. Ma már szinte érthetetlen, hogy 83 év harca kellett ahhoz, hogy ez megtörténhessék. Manapság egy-egy új iskola megnyitásáról csak eldugott újságcikkből értesülünk — akkor ez országos esemény volt.Már az 1800-as évek elején voltak oly irányú kezdeményezések, hogy az erdészeti személyzet oktatása szervezett úton történjék. Az erdészet felsőfokú oktatása már néhány évtizede megindult, a közép- és alsófokú oktatásban azonban semminemű összefogó kapocs nem volt. Li- 
tóújváron és Keszthelyen magán
kezdeményezésből úgynevezett „erdőőri tanfolyam“ indult. Ezek néhány év múlva megszűntek. Ez volt a helyzet a múlt század elején, amikor is erdész szolgálatra! elegendő volt a jól végzett lakájszolgálat.A gazdasági élet fejlődésével a fa jelentősége mindinkább emelkedett, így az erdőgazdálkodás beltéri e- sebbé vált. A belterjes gazdálkodás előtérbe hozta a szakképzés szükségét.Az 1870-es években az Országos Erdészeti Egyesület már intézményesen emeli fel a szavát egy erdészeti szakiskola felállítása 'érdekében. Egyszerre általánossá válik a jó szakemberek iránti kereslet. Az Egyesület a kormányhoz írt memorandumában kéri az erdészeti alsófokú oktatás kérdésének megoldását.A szakoktatás megindításához az 1879. évi XXXI. te. 37. szakasza komoly lökést adott, mert a közvetlen állami felügyelet alatt álló erdőbirtokokra is kötelezővé tette a szakvizsgázott erdőőr*  alkalmazását. Ehhez pedig szakiskola kellett. A szakiskoláért vívott küzdelem élharcosa az OEE kebelén belül is Bedő Albert országos főerdőmester volt, és elsősorban az ő érdeme, hogy 
1883 őszén Szeged város határában 
Ásotthalmán megindulhatott a szak
képzés az úgynevezett „erdőőri szak
iskolában“. Az iskola ünnepélyes megnyitóján a kormányt ő képviselte és hamarosan megírta az Er
dőőr című művét, amely sokáig (1907-ig) az erdőőri szakiskolák 
tankönyve volt.(p sakhamar a többi szakiskola megindulása követte az ásotthalomi iskolát, 
Vadászerdőn1887. októberében Lipótújváron, 1893-ban Görgényszentimrén indult meg a szakoktatás. Ezek az iskolák erősen gyakorlati képzést adtak. Különösen állt ez a vadászerdei szakiskolára, melynek egykori igazgatója, Török Sándor az iskola mellett tanulmányi erdőgondnokságot szervezett, ahol a növendékek a belterjes erdőgazdálkodást alaposan megismerhették.Az iskolából kikerült szakembe

követte az ásott- így 1885 őszén (Temesvár mellett), októberében

rek az életben jól megállták a helyüket, azonban még mindig nagy 
volt az ür a felső és alsó képesítc- 
sűek között. Illés Nándor erdőmérnök fölveti az erdészeti középfokú képzés gondolatát. Ezt a gondolatot a legnagyobb magyar erdőgazdaságpolitikus, Kaán Károly megragadja és az Erdészeti Lapok hasábjain bizonyítja a kérdés fontosságát és jelentőségét. Az ország szakemberei és erdőgazdái különféleképpen reagáltak és hosszas polémia indult meg. Végül is Kaán álláspontja győzött, bár a győzelem nem volt teljes, mert egy középfokú intézmény helyett Vadászerdőn 1908-ban csak egy 1 éves továbbképző tanfolyam indult azzal a céllal, hogy a 2 éves szakiskolán elnyert elméleti és gyakorlati tudást tovább mélyítsék. Az ezekből kikerült szakemberek biztosították az 1879. évi XXXI. te. 22. §-ában foglaltak végrehajtását: kisebb erdőbirtokok kezelésére megfelelő műszaki személyzet állhatott rendelkezésre.1918-ban a szakoktatás nagy lépéssel ment előre, mert Vadászerdőn a 2 éves erdőőri szakiskola mellett megnyílt a 3 éves „erdőgazdasági szakiskola“, mely az 1 éves elő- gyakorlattal 4 éves gyakorlati-elméleti oktatást biztosított. Az első világháború után az iskola először Tatán, majd Esztergomban telepedett le, majd 1926-ban ez az iskola
típus megszűnt, s az eddigi 2 éves 
erdőőri szakiskola tanulmányi ideje 
is 1 évre csökkent. A tanulmányi idő csökkentése azzal a szándékkal történt, hogy a kisebb felkészültséggel rendelkezők kisebb anyagi igényekkel lépnek fel az erdőbirtokosok felé. A Horthy-korszak nehéz éveiben az ásott halmi és az esztergomi 1 éves szakiskolák nevelték az erdészet részére a szakembereket, akik évekig fizetés nélküli erdőlegények (gyakornokok) voltak abban a reményben, hogy a szakiskolára egyszer mégiscsak sikerül bejutniok.Az 1935. IV. te. már hozott némi javulást, mert visszaállította a 2

Az erdő és vadgazdálkodás 
egymástól elválaszthatatlan

A közelmúltban hírt adtunk arról, hogy a szakképesítéssel nem rendel
kező erdészeti és vadászati dolgozók kéthónapos tanfolyamon kötelesek a 
vadászati alapismereteket elsajátítani. Novemberben megkezdődik a vizs
gáztatás: csaknem ezer erdész tesz 1959 május elsejéig vadászati szakvizs
gát. Az erdészek a vadászvizsgáról bizonyítványt kapnak, amit a vizsga
bizottság elnöke és tagjai írnak alá.

Január elsejétől viszont 
levelezői tanfolyam, amelyen 
erdészeti szakképesítést.

A két tanfolyamnak az a
nősen megismerjék egymás munkaterületét, hiszen az erdő és a vadgazdál
kodás egymástól elválaszthatatlan.

az ásotthalmi szakiskolán kezdődik kétéves 
a vadászoknak kell megszerezni az alapfokú

célja, hogy az erdészek és a vadászok kölcsö-

RÉSZLETRE is megvásárolható a decemberben megjelenő két kötetes Mezőgazdasági Lexikon. Előjegyezhető a könyvesboltokban.
éves tanulmányi időt az „alerdész szakiskolában“. Ez az iskolatípus 1950-ben bocsátotta ki utoljára szakembereit Esztergomból.jV/Iinőségi változást a fordulat éve: 1TJ- 1948. év hozott. Ez év őszén nyílt meg Esztergomban az „erdő
gazdasági középiskola“ 4 év tamil
mányi idővel. Az erdészet régi vágya tehát beteljesedett. Az iskolához tartozott egy nagy tanulmányi erdőgondnokság és vadászati rezervátum. A szocialista tervgazdálkodás a szakemberszükségletet módfelett megemelte, ezért az ásotthalmi 1 évesre átszervezett iskola mellett még új 1 éves szakiskolák is in
dultak Sopronban, Ikerváron és 
Szolnokon. Ezek a tanfolyamok feladataikat teljesítve 1953-ban megszűntek.A helyes középfokú iskolatípus kialakítása csak több ' évi próbálkozás után történt meg. Az erdőgazdasági középiskolát 1919-ben er
dészgimnáziummá, 1950-ben 3 éves 
technikummá szervezték át, egyúttal Esztergomból Sopronba és Debre
cenbe telepítették át. A hároméves technikum természetesen nem válthatta be a hozzáfűzött reményeket, úgy, hogy az elméleti oktatást 1954-ben 4 évre emelték, 1956 óta pedig' 1 éves előgyakorlat letöltését 
is megkívánják. Jelenleg két technikum működik, egy Sopronban, 
egy pedig Szegeden.Az erdészeti felsőoktatás megindulásának 200. évét ünnepelve nem mehetünk el szó nélkül az első szakiskola megindulásának szerény jubileuma mellett sem. Amidőn meg- illetődötten gondolunk azokra, akik az erdészeti szakoktatás megteremtéséért fáradoztak és harcoltak, egyúttal köszöntjük az ez év őszén 
Asotthalmán ismét meginduló 2 
éves erdészképző iskolát, melynek indulása a jubileumi évre esik.

dr. Kollwentz Ödön erdőmérnök
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Izgalmas történetet, egy csempészéssel 
foglalkozó magyar parasztlegény és ha
sonló járatban lévő román lány perzselő 
szerelmét és tragikus sorsát mutatja be a 
CSEMPÉSZEK című új magyar filmdrá
ma. A főszerepeket: Bara Margit és 
Agárdy Gábor játssza.

Jelenet a Csempészek című új magyar 
filmből

Solohov ismert regényét vetíti a mozi 
vásznára a CSENDES DON című, színes, 
magyarra szinkronizált, szovjet filmtriló
gia. Akik olvasták a hasonló című re
gényt, ilyennek képzelhették el a nyu
galmasan hömpölygő hatalmas folyót, a 
némaságában is sokatmondó végtelen 
sztyeppét, történelemformáló idők néma 
szemtanúját. A trilógia első része két 
fiatal, Grigorij és Akszinya szenvedélyes 
szerelmét örökíti meg. Rendezője Szergej 
Geraszimov, a női főszerepet a nálunk 
is jólismert Jelena Bisztrickaja alakítja.

Jelenet a Csendes Don harmadik részéből

ÜJÉVI ÁLDOZAT a legújabb kínai, 
színes filmnek a címe. Egy fiatal nő szo
morú életét, tragédiáját mutatja be.

Egy bérház néhány lakójának élete, a 
háború rombolása, viszonzott és remény
telen szerelmek elevenednek meg a 
MÚLÓ ÉVEK című szovjet filmben. A 
forgatókönyvíró közel 20 év eseményeit 
igyekezett pergőén, zsúfoltság nélkül 
megírni.

ASCH ÚRVEZETŐ KALANDOS LÁZA
DÁSA című nyugat-német szatirikus tör
téneten sokat nevethetünk; egy őrvezető 
kigúnyolja és nevetségessé teszi a Wehr
macht emberfaló altisztjeit és tisztjeit.

Alekszej Tolsztoj, Golgotha című is
mert regénye első részének, a NŐVÉ
REK filmváltozata is bemutatásra került. 
Két megrázó asszonysors pereg előttünk 
a vásznon, az első világháborút megelőző 
és a háború alatti években.

Néhány Verne Gyula regény ügyes 
összevonásából készült az ÖRDÖGI TA
LÁLMÁNY című csehszlovák film. Fan
tasztikus története számos rajzos ányag 
megfelelő alkalmazásával, szórakoztató, a 
film egyébként a Brüsszeli filmfesztivál 
I. díját nyerte el.

Három millió devizaforint szarvasvadászaibólLegutóbbi számunkban már beszámoltunk az idei szarvasbőgési idény eredményességéről. Régen ejtettek el annyi erőteljes, szép szarvasbikát, mint az idén s ez elsősorban vadtenyésztésünk állandó fejlődésének köszönhető. Most már végleges ered
ményekről is beszámolhatunk.

Az erdőgazdaságok vadászterüle
tein külföldi vadászvendégeink 152 
szarvasbikát lőttek ki, ezek közül 7 
volt aranyérmes, 6 az ezüstérmes és 
18 a bronzérmes, de további 52 trófeának is 160 fölött volt a Nádler- pontszáma. Az állami vadgazdasági 
vadászterületeken 45 szarvasbika 
esett, ezek közül 3 az aranyérmes. 5 az ezüstérmes, 9 a bronzérmes és 20-nak van 160-nál magasabb Nád- ler-pontszáma. Az állami gazdaságok vadászterületén 8 és a bérelt területeken 26 szarvasbikát ejtettek el. Tehát összesen 231 bika került terítékre szarvasbőgés ideje alatt, azonkívül 
jó néhány őz, muflon, dám és vad
disznó is puskavégre került.Az őszi szarvasvadászat az erdőgazdaságoknak több mint 1 300 000 az állami vadgazdaságoknak pedig

í2evél a vadászebekről
Előző munkahelyemen három esz

tendeig dolgoztam állandó külszol
gálatban, bejártam úgyszólván az 
egész országot, nuegismerkedtem er
dészekkel és meglepett, hogy a leg
több erdészháznál hiányzott a va
dászkutya. Helyette mindenféle 
korcs, sok helyen farkaskutya kap
kodott a vendég lábikrája után. De 
még az állami kezelésben levő va
dászterületeken is csaknem teljesen 
kiveszett a fajtiszta vadászkutya és 
beszerzésére még akkor is ritkán 
van lehetőség, ha a hivatásos vadász 
saját pénzén óhajtana hozzájutni. 
Pedig nagyon igaz a mondás: eb a 
vadász kutya nélkül.

Ezt akkor láthatjuk legjobban, ha 
a vadász egy sebzés után, maga 
kénytelen a vércsapán bizonytalan
kodni. Egy gyakorlott véreb vagy 
tacskó birtokában kevesebb a fárad
ság, véreb segítségével sokszor fe
lejthetetlen élmény az utánkeresés, 
hamarabb szabadul meg kínjaitól a 
vad, s nem utolsósorban majdnem 
bizonyos, hogy nem vész el az érté
kes trófea, nem lesz férgek marta
léka a vadhús.

Az utóbbi években több erdőgaz
daság jutott hozzá külföldről beho
zott hannoveri vérebekhez. Egyes 
helyeken bírálják és fitymálják a 
vérebek képességeit, mert nem. tud
ják, hogy a vérebeket kitartó mun
kával kell nevelni a vadászatra.

Hasznos vadászkutya, a tacskó is. 
A tacskók nem viselnek ugyan vi- 
tézségi medáliát, bár minden föld
alatti küzdelmük alkalmával meg
érdemelnék, amikor a kotorék vak
sötétségében saját várában támad
ják meg a rókát vagy a borzot.

Bizony nagy szükség lenne értékes 

több mint 700 000 forint devizabevételt hozott és a külföldi vadászvendégek összesen, a fenntartásukra fordított összeget is számítva. 3 millió
nál több devizaforintot költöttek el 
hazánkban.

A legtöbb szarvas a bajai, a nagy
atádi, a győri, az egri és a tatabá
nyai erdőgazdaság területén esett: c 
legszebb, legerőteljesebb bikát vi
szont a pécsi erdőgazdaság vadászte
rületein lőtték. A pécsi erdőgazdaságban többi között egy 12,58 kg-os 
aranyérmes trófea is akadt, amely mind méretben, mind minőségben megközelíti Európa eddig ismert legszebb trófeáit. Kiváló eredmények születtek az állami vadgazdaságok területén is. Ezek közül messze a gemenci vadgazdaság járt az élen. Itt az elejtett szarvasbikák többsége arany-, ezüst- vagy bronzérmes.A külföldi vadászvendégek sikeres vadászata vadtenyésztésünk fejlődésének újabb bizonyítéka: nem véletlen, hogy évről-évre mind több külföldi vendég keresi fel a magyar erdőket, hogy értékes szarvastrófeával térjen vissza hazájába.
vadászkutyákra, vérebekre, tacs
kókra, terrierekre, vizslákra. Én ja
vaslom, hogy mielőbb gondoskod
junk vadászterületeinkre alkalmas, 
jókülemü, fajtiszta használati va
dászebek beszerzéséről, hogy ezzel 
hivatásos vadászaink munkáját ered
ményesebbé, szebbé tegyük és kö
zelebb vigyük a megvalósításhoz, a 
vadászebtenyésztés gondolatát.

ifj. Fuchs Antal kerületvezető vadász, Huszárok- előpuszta
Megvalósulás útján 

a vadállományfejlesztési tervAlig két hónapja került nyilvánosságra a vadállományfejlesztési terv és máris megállapították, hogy melyik vadászterületen mennyi szarvas és őz kilövésére kerül sor. Az erdőgazdaságok a vadeltartóképesség figyelembevételével, az állomány minősegére és a helyes ivararányra való tekintettel a szakszerű selejtezést megkezdték.
Vaddisznó hajtóvadászat 

külföldi vendégek számára
A külföldi vadászok érdeklődése a 

szarvasbőgési idény elmúltával sem 
csökkent a magyarországi vadásza
tok iránt. A novembertől január el
sejéig terjedő időszakban négy-öt 
külföldi vadásztársaság érkezik ha
zánkba vaddisznó hajtóvadászatokra, 
főként Nyugat-Németországból. Egy- 
egy vadásztársaság ezeken a nagy 
hajtóvadászatokon nyolc-tíz taggal 
képviselteti magát.
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A Duna-Tisza-közi erdőgazdaságok 
a kecskeméti Hírős NapokonA négy Duna—Tisza-közi erdőgazdaság: a budapesti, a szegedi, a ba

jai és a kiskunsági ízlésesen megépített és tanulságosan összeállított bemutatóval vett részt a kecskeméti Hírős Napokon. A bemutatóra nem könnyen bukkant rá a látogató, mert kissé messze esett a főútvonaltól, de mégis sokan megkeresték s fáradságuk nem volt hiábavaló: szépet láthattak, hasznosat tanulhattak.A mintegy 700 négyszögölnyi területet mutatós nyírfakerítés szegélyezte. Nyírfából építették fel a bejárat kapuját is. A vadászházszerűen kiképzett pavilon kanadai nyárból épült, a ház bájos kis tornya pedig erdei fenyőből.A bemutató a kecskeméti táj jellegnek megfelelően erősen hangsúlyozta a homokfásítás fontosságát, különösen kiemelve a nyárfajták 
szépségét, hasznosságát. Néhány átültetett nyárcsemetén láthatta a szemlélő: mire kell ügyelni a nyárfatelepítésnél, hogyan kell sérüléstől óvni, milyen magasságig kell nyesni, ha erős, egészséges, dús fát akarunk. A szomszédban szerszámnyelek, gerendák, létrák és egyéb házkörüli hasznos dolgok azt dokumentálták, milyen sokoldalúan lehet felhasználni a nyárat, ezt a szívós, hálás és hasznos fafajtát.Számos érdekes géppel is találkoztunk. Helyes volt az erdőápoló gé
peknek ilyen nagy helyet biztosítani, mert ezeknek egyre nagyobb szerepük van az új erdők telepítésében és a meglévők ápolásában. A többi között bemutatták a Marton Imre- 
féle sorközi tárcsás művelőt és forgó
kapát, a Csehszlovákiából érkezett 
erdei magvetőt és a Szilárdi József- 
féle csemeteültető gödörfúrót. Működésben láthatták a látogatók a szegedi erdőgazdaság szalagfűrészét, amivel a szőlőkarót, kisvasúti talpfát és egyebeket készítettek a helyszínen.

A vadászház külsejű kis pavilont kovácsoltvas lámpák díszítették. Nagy sikere volt az itt kiállított maketteknek, amelyek azt mutatták be, hogyan kell foglyot, nyulat be
fogni, hogyan etessük télen a fá
cánt, a Duna—Tisza közének ezt a talán leghasznosabb állatát. Sokan nézegették az Alföld-fásítás jelenlegi 
helyzetét és jövőbeni terveit bemutató tablókat is. A kis vadászház dí-

Válogatott trófeák díszítik a vadászház
szerűen kiképzett pavilontszításét szolgáló szarvasagancsok, mufloncsigák között néhány szépet is láttunk.Az időről időre bemutatott Diafilmeknek is mindig akadt nézője, akár a tanulságos Zöldaranyt, a fásítások ápolását, akár a szórakoztató Vadvízországot, esetleg az Állatkert- ről készített Dia-filmet vetítették. S mint mindig, ezúttal is nagy sikere volt a „személyesen” jelenlévő állatoknak, elsősorban az őzeknek s a kedves és szelíd hathónapos szarvasborjúnak, Fricinek ...

Levél a Magyar Bélyeg
gyűjtők Országos 

SzövetségéhezRégi levelezőnk, Czabán Egon (debreceni erdőgazdaság) a következő levelet küldte a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége elnökségének:
Erdész vagyok és bélyeggyűjtő is. 

Már többször felmerült bennem a 
kérdés, miért nem bocsát ki álla
munk erdő-, erdészeti témával fog
lalkozó bélyeget? A legutóbbi évek
ben kibocsátott úgynevezett motí
vum-bélyegek igen sok, hazánkra 
jellemző témakört felöleltek és azt 
hiszem, ennél bővebb, szebb téma
kört keveset találhatunk. Az erdő te
lepítésétől, nevelésétől a kitermelé
sig és a kitermelt faanyag feldolgo
zásáig számtalan olyan mozzanat 
van, amely méltó volna arra, hogy 
bélyegben megörökítsük. Különösen 
hálás volna az országfásítás propa
gálása, amely hároméves tervünk 
célkitűzéseiben is szerepel, és álla
munk évenként többmillió forintot 
áldoz a fásítások céljaira.

Mindezek most azért jutottak is
mét eszembe, mert a szakmai folyó
iratunkban, az „Erdőgazdaság és Fa
ipar” októberi számában „Az erdő a 
magyar festészetben” című beszámo
lót olvastam egy Sopronban megren
dezett kiállításról. A beszámolóban 
felsorolt festmények sem lennének 
hálátlan bélyegtémák.

Kérem, foglalkozzanak a felvetett 
kérdéssel és javaslatomat továbbít
sák illetékes helyre.

Debrecen, 1958. október 23.
Czabán Egon

Debrecen, Erdőgazdaság.

Több mint hétszázezer tagja van a Szovjetunió Orosz Szocialista Köztársasága vadásztársulatainak. Ezek a vadásztársulatok 360 árusítóhely- lyel rendelkeznek és tavaly a vadhús eladásából 95 millió rubeles forgalmat bonyolítottak le.

A kiállítás teljes képe Frici, a hathónapos szarvasborjú
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Szőlészek és erdészek ügyszeretetéből 
elkészült ci szőlő másodszori 

rekonstrukciója VillányonA Villányi-hegy az egyetlen történelmi borvidékeink közül, ahol napjainkban több a szőlő, mint a múlt századi filoxeravész előtt. Akkor, 1865-ben, 376 hold volt belőle e hegyen, most meg 537 hold. Ugyanitt 1935-ben csak 403 hold el- vénhedt, még első rekonstrukció idején (1890—98-ban) telepített szőlő állt. A hegy legkitűnőbb s egyben legmeredekebb fekvéseinek többsége a villányi állami gazdaságé. Nevezetesen 260 hold. Ennek kereken 90 százaléka, 241 hold 1—10 éves telepítésű!Bármily jó dolog is jóhírről szá- motadni, nem szólnánk itt, az Erdő
gazdaság és Faiparban róla, ha Villány újjászületésének történetében nem volna jóegynéhány tanulság, amelyet erdésznek, szőlésznek érdemes megszívlelnie.1955-ben ugyanis, amikor a legelső gyakorlati munkálatok nagyon-na- gyon szerény méretekben elkezdődtek Tokaj-Hegyalja felújítása érdekében, nem egy helyütt vita támadt az erdészek, a községi tanácsok, az állami gazdasági szőlészek és a szőlészeti kutatók között, hogy mi a határ és mérték a hegyi szőlővidékeken az erdősítésben? — akár védőfásításról is legyen szó. Hogy ne általánosítsunk, néhány példa. A Szőlészeti Kutató Intézet tarcali telepének vezetője, Lengyel Béla is, a tolcsvai állami gazdaság főkertésze, 
Jászberényi József és mások is so- kallották, hogy kitűnő aszutermő lankákon is akarnak erdőt telepíteni. Olyan parlagokról volt szó, amelyekről 60—70 éve lepusztult a szőlő, azóta nem újították föl és védőnövényzet híján a szél, az eső és kecske- meg marhapásztorok „legelőjavító gyepégetései” pusztítják a termőtalajt. És tegyük hozzá még: a szóban forgó területek zömére nincs a felújításra előirányzott 15 éves terv eszközeiből erőnk; tehát senki sem kezeskedhet érte, hogy 15—20—25 év múlva újra szőlő kerül rá.Az erdőt gyarapítani akarók igazságának érvekkel és cáfolatokkal való bizonygatása helyett csak továbbadjuk, hogy mit mondott Szabó András, a villányi állami gazdaság üzemegységvezető  j e.

— Felújítási munkánk során el
értük, hogy kifogytunk a régi te
rületekből. így került sor három 
éve. hogy csak úgy terjeszkedhet
tünk, ha nekiállunk a Csillag-völgy 
rekonstruálásának. A táj legmele
gebb, széltől védett katlana; ideá
lisan szőlőnek való ez a 45—48 
holdnyi terület Igen ám, csak hogy 
erdő borította, mert a filoxéravész 
után elment a volt tulajdonosok 
kedve ettől a csupa 30—40 fokos 
körkörös lejtőktől, tehát parlagon 
hagyták, az erdészet pedig bete

lepítette. És jó, hogy beerdősítette, 
mert mi most különben nem tele
píthettünk volna helyére szőlőt; a 
talajt épúgy elvitte volna róla a 
szél meg a víz, mint a szemközti 
Nagyharsányi-hegy lankáiról; lám 
csupasszá vált sziklaháJa Pécsig — 
Mohácsig elfehérlik...— És az erdőgazdaság csak úgy, szépszerivel belement, hogy letarolja a gazdaság a rajtaállott 25—30 éves fiatalost? — kérdem Szabót.

Új szőlőkben szüretelnek Villánykövesden 
— a véderdők mentették meg a hegy

oldal talaját a lemosástól

— Bele. Sem vita, sem egyeztető
bizottsági tárgyalás, sem tengeri- 
kígyónyi aktázgatás nem kereke
dett belőle, örülni éppen nem 
örültek, hiszen a fa, az fa, még itt 
Baranyában is; hát még ha beállott, 
záródott telepítés a tét. De maguk 
is elismerték; szőlőterület volt, s 
mi meg rendelkezünk kellő szapo
rítóanyaggal, hát betöltötte hiva
tását ez a védőerdő.

— Sőt, el kell ismerni, — foly
tatja Szabó — még segítettek is. 
Nagyon nagy telkesítési munkát, 
területrendezést kellett végeznünk; 
terraszokat — löszből! — vízvezető 
árkokat és vízbuktatókat, meg uta
kat kellett előbb építenünk, hogy 
a gépi, csörlős művelés követelmé
nyei szerint végezzük e félszáz 
hold felújítását. A domborzati vi
szonyok annyira tagoltak itten, 
hogy egy helyütt képtelenség volt 
másként használható — járható 
lejtésszöggel — kitűzni az út vona
lát, csak ha átmegyünk vele egy 
darabon egy régi erdőbe, az ő te
rületükre, Nos; ezt is belátták és 
hagyták.

A Siklós felé eső Csillag-völggyel ellenkező irányban lévő Villánykö- vesd hegyein is jócskán van szőlőparlag. Részint a múlt században felújítatlan, részint azóta elhagyott szőlőkből keletkezett. E területeken is erdő áll. A 40—70 éves elvénhedt tőkék kidülve korhadoznak a suhángok és cserjék meg a gyomfák között, s itt- ott még csenevész szőlőhajtások kandikálnak ki: a tőke nemes része alól, már a vad alany gyökérmaradványaiból törtek föl. Megrendítő kép. Az agg tőkék még emlékeznek hajdani, szüretre való kötelességükre: még hoztak egy-egy fürtöcskét, „bitinget“; igazán nem rajtuk múlott, hogy már csak ennyit adhatnak.De a termőföld itt is megmaradt! S a régi szőlők maradékainak, a tőkematuzsálemeknek már csak írmagva sem maradt ugyan — de szőlő lesz itt újra, mert az erdő megvédte a 
termőtalajt. Nem úgy, mint Hegyalján. a Kopasznak átkeresztelt egykori Tokaji-hegy jó fele részén, ahová majd nem csak szőlőt, de elébb földet kell telepíteni.S hogy itt, a villánykövesdi lankákon bizonyosan így lesz, már itt is 20 hold új állami szőlő sejteti.Hát így osztódik meg a két testvéri 
földművelési ág, az erdő- és szőlő
művelés a sorsukként nekik rendel
tetett kopár hegyeken, mindnyájunk üdvére és örömére, ha van — szívünk! ...

Torna Ádám

Fekete Zoltán: Fatermési és fa
állományszerkezeti vizsgálatok hazai 
bükkösökben. Hét esztendő munkáját foglalja össze ez a hasznos és az erdőbecslési munkában nélkülözhetetlen szakkönyv. A korszerű hazai fatermési táblák hiányát hivatott pótolni s bár a szerző szerényen hangsúlyozza bevezetőjében, hogy a közölt fatermési táblák első felvétel alapján készültek, tehát csak ideiglenes érvényűnek tekinthetők, mégis jelentős lépést jelent előre azon az úton, amelyen megindultunk. Eddig elkészült az akácra, a tölgyre és a nyárra az új hazai általános fatermési tábla s ezeket követi most Fekete Zoltán újabb munkája. A jelentős kötet 161 próbatéren, kereken 630 000 m2 területen végzett felvétel alapján készült. Az általános megállapítások után részletesen foglalkozik a bükkösök kor, átmérő, fatömeg és magasság szerinti megoszlásával. Az elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt jelentős kötet zárószavában a szerző sürgeti, hogy állandó szerv foglalkozzék a továbbiakban a fatermési és faállományszerkezeti kutatások folyamatos ellátásával. (Mezőgazdasági Kiadó. Ára: 10,— forint.)
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híre k SPORT

A falut hozta
Csak állt dadogva, magyarázva, 
színes szoknyája lábát verte, 
itt, a város zuhatagába, 
édesanyám virágos kertje.

Szóltam hozzá: már kacarászott, 
így csak az tud nevetni, aki 
kapáláskor a mezőn ázott, 
aki tiszta, aki falusi...

Szempillái a dűlő szélén 
strázsáló nyárfák őrző ága, 
mely úgy terül el szeme kékjén, 
mint rezgő árnyak a tanyákra.

Szeme delelőben, torró nyárban 
füzesek közt hűs itató kút, 
melybe fényszórós éjszakában 
tán milliárd csillag belefult.

A falut hozta derüs-lágyan, 
az akácos üde illatát, 
árnyas utat, mely a határba 
nyárfák közt fut a mesgyéken át...

Molnár Béla
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője képviselte legutóbb a magyar erdőgazdaságot és faipart az Európai Gazdasági Bizottság fabizottságának ez év októberi ülésszakán.
*

Az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság Kollégiuma az épülő Mohácsi Farostlemezgyár beruházási problémáival a helyszínen megtartott ülésén foglalkozott.

*

A moszkvai CNIIME erdészeti tudományos kutató intézet osztályvezetője, Varga Ráfáel, a műszaki tudományok kandidátusa Magyarországon töltötte évi szabadságát. Ezalatt megtekintette az ÉRTI, a Faipari Kutató Intézet laboratóriumait, osztályait, néhány faipari vállalatot és több erdőgazdaságot. Tudományos dolgozóinkkal és a szakemberekkel folytatott eszmecseréje igen hasznos volt számunkra. Varga elvtárs tudományos munkája az erdészeti gépkísérletek során alkalmazott elektronikus mérő műszerek konstruálása, illetve tökéletesítése. Egyébként szabadságideje alatt főleg Kóka községben tartózkodott rokonainál. Érdekes életpályája öt ven évvel ezelőtt kezdődött, amikor szüleivel Amerikába vándorolt s azóta számos országot bejárt. Magyarországon kétéves kora óta nem volt. A Szovjetunióban dolgozik huszonöt esztendeje.

Felmentés és megbízás. Az Országos Erdészeti Főigazgatóság F i 1 a Józsefet a Börzsönyi és a Vértesi Állami Erdőgazdaság főigazgatósági felügyelői teendőinek ellátása alól felmentette és egyidejűleg megbízta a Mátrai Állami Erdőgazdaság főigazgatósági felügyelői teendőinek ellátásával.
*

Pankotai Gábort, az Országos Erdészeti Főigazgatóság erdőgazdasági műszaki fejlesztési osztálya helyettes vezetőjét kinevezték az Erdőmérnöki Főiskola erdészeti gépesítési tanszékére tanszékvezető docensnek.
*

Évi 350—400 millió rubelt jövedelmez a szovjet prémvadászat. Mintegy 65 különböző prémesállat vadászatával foglalkoznak rendszeresen.
*

A kínai erdészeti minisztérium jelentése szerint Kínában idén 2,8 millió hektár területet erdősítettek. Az előzetesen kitűzött tervek csaknem ötszörösét teljesítették.
*

K—1A tuskóirtó gépet hoztak for
galomba a Szovjet erdészeti gépkísér
leti üzemek. Az Sz—80-as traktorra 
függesztett új gép rendkívüli telje
sítőképességű, műszakonként átlago
san 450 darab 32—80 cm átmérőjű 
tuskót emel ki. A gép hossza szál
lító helyzetben traktorral együtt 6,45 
méter, szélessége 2,45 m, magassága 
3,87 m. Súlya csőrlővel és traktorral 
együtt 13 625 kg.

*
A madárcseresznye termesztésének 

elhanyagolását kifogásolják a nyugat
német erdészeti kutatók, „holott — 
mutat rá D. Bindseil a Holz- 
Zentralblattban — erdőművelési és 
műszaki tulajdonságai kiválóak: hat
van éves korára 50 cm vastag, ágta- 
lan, hengeres törzset nevel. Furnír-*  
jának értéke semmivel sem kisebb a 
dióénál. A szélsőséges termőhelyek
től eltekintve mint úttörő faj is 
mindenütt megél, de meszes talajt 
kíván. Fényigényes fa, idején kell 
koronáját szabaddá tenni, s nyesni 
kell, hogy ágatlan legyen a törzse. 
Tavasszal virágdíszével, ősszel rőt 
leveleivel rendkívül szépíti az erdőt.

*
ÖRIÄSGOMBÄT talált a Zala me

gyei szentpéterföldi erdőben Nagy 
László erdőmérnök. A gomba súlya 
1,67 kiló volt, kalapjának átmérője 
35 centiméter.

*
Könyvjutalom levelezőinknek. Az elmúlt negyedév folyamán beküldött levelek alapján a következőknek küldtünk könyvjutalmat: Balkó István, Balassagyarmat, Holy Zoltán, Győr, Megyeri Mária, Sopron, Sághy István, Parádfürdő, Tóth István, Vác, 

Vermes Mária, Padrag, Zsíros Endre, Gyula.

Nagy az öröm a budapesti erdészek ké
zilabda szakosztályában, mert ifjúsági 
csapatuk az országos ifjúsági bajnokság 
résztvevői közül két nagy múltú egye
sület csapatát verte meg és ezzel a ne
gyedik helyre került. Az eredmények: 
Erdészet—Elektromos 9:3, Erdészet—Vö
rös Meteor 8:6. Az NB 1-es férfi csapat 
viszont legutóbbi két mérkőzését elvesz
tette. Martfű—Erdészet 11:8, Debreceni 
Spartacus—Erdészet 6:5. Ennek ellenére 
az eddigi győzelmeikkel biztosították 
bennmaradásukat a nemzeti bajnokság
ban.

*
JÓ EREDMÉNNYEL DICSEKEDHETNEK 

A LABDARUGÓK IS. A Budapest I. osz
tályban játszó csapat a Szállító Berende
zéseket l:0-ra, a Pécsi Útépítőket ugyan
csak l:0-ra győzték le. Az I. osztályú tar
talékbajnokságban játszó csapat viszont 
Budakeszit győzte le 2:l-re. Az NB Il-es 
ifjúsági csapat eredményei (III. kér. TVE 
—Erdészet 2:1, Délbudai Spartakusz—Er
dészet 2:0) már kevésbé biztatóak. Re
méljük a további akadályokat a fiúk 
jobban veszik.

*
A Budapest I. osztályban játszó asztali 

teniszezők férfi csapata legutóbbi ellen
feleit a szó szoros értelmében lehenge
relte. Eredmények: Erdészet—Angyalföldi 
Bútorgyár 14:2, Erdészet—EKISZ 15:1, 
Erdészet—Meteor Lignimpex 16:0. Az I. 
osztályú tartalékbajnokságban játszó férfi 
csapat legutóbbi mérkőzésein szintén 
győztesen végzett. Eredményei: Erdészet 
—MAHART 7:2, Erdészet—Budai Egész
ségügy 5:4.

AZ ERDŐ
MEGJELENIK HAVONTA

ELŐFIZETÉSI ÁRA: 
egy évre 60 Ft. félévre 30 Ft

ERDŐGAZDASÁG ÉS FAIPAR1958. évi 11. szám. Ára 2 forint.
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság 

Főszerkesztő:
DR. BALASSA GYULA

Felelős szerkesztő: 
ÁKOS LÁSZLÓ

Megjelenik havonta egyszer
Előfizetési ára: Egy évre 24 Ft. félévre 12 Ft

Szerkesztőség:
Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em. 

Telefon: 110-025.
Kiadóhivatal:

Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em. 
Telefon: 123-410

Kiadásért felelős:
A Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó 

Vállalat vezetője
Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a 
Posta Központi Hírlap Irodánál (Bp., V., 
József nádor tér 1.) és bármely posta
hivatalnál. Előfizetési díj negyed évre 
6,— Ft. Csekkszámlaszám: egyéni 61.055, 
közületi 61.006 (vagy átutalás a M. N. B.

47. sz. folyószámlájára).
Példányszám 3200

45789-689/2 - Révai (Fel.: Povárny Jenő)
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Kötélpályás közelítő berendezések bemutatója 
a füzérkomlós! erdészet területénA sárospataki erdőgazdasághoz tartozó füzérkomlósi erdészet területen bemutatták az elmúlt napokban azokat a kötélpályás közelítő berendezéseket, amelyek segítségével részben a terepnehézségeket igyekeznek legyőzni, részben a kíméletes közelítést kívánják megoldani. A bemutató meggyőzően bizonyította, hogy mere

dek lejtőkön gazdaságosan csakis kö
télpályás közelítő berendezésekkel le
het a kidöntött faanyag mozgatását 
jól megoldani olyan módon, hogy az 
újúlat és a talaj ne szenvedjen kárt.A bemutatott kötélpályás berendezések nem a legkorszerűbb megoldá
sokat jelentik, hiszen a sárospataki műszakiaknak a rendelkezésükre álló gépi felszerelés felhasználásával csupán saját műhelyük lehetőségeire támaszkodva kellett a kötélpályákat elkészíteni. Papp István erdőmérnök és a pálházai erdőgazdasági műhely dolgozói lelkes munkával a gazdaságnál 
felhasználatlanul heverő és már ki
öregedett három KT—12-es vontató 
átalakításával, valamint a rendkívüli 
súlya miatt eddig az erdőgazdaság
ban alkalmatlannak bizonyult német 
gyártmányú három dobos TH csörlő 
beépítésével készítették el kötélpá
lyás berendezéseiket. Külön érdemük, hogy ezeket a már használaton kívül helyezett, illetve használhatatlannak minősített gépeket tudták beállítani, még pedig az előzetes számítások szerint máris az egyéb közelítési módoknál gazdaságosabban. Természetesen ezenfelül döntő módon esik latba a közelítés erdőgazdasági szempontból alapvetően jobb megoldása.A KT 12-eseket úgy építették át, hogy az egyik benzinmotorral, a másik diesel-motorral dolgozik, mindegyiket új csörlőkkel látták el. Különösen meggyőző volt a dieselesített gép működése, amelynek a szállító
berendezése a kifeszített kötélpályá
tól jobbra-balra száz méteres sávban 
tudja összeszedni a faanyagot s azt 
akár lejtőn lefelé, akár felfelé moz
gatja. Ugyancsak a KT 12-es alvázára szerelték a német TH stabil csörlőt, amelyet így mozgathatóvá tettek. Mindhárom közelítő berendezés könnyen áttelepíthető, az anyag 
befogását ötletes csukló berendezé
sekkel oldották meg és igen sok ki- 
sebb-nagyobb újítást alkalmaztak a közelítő szerkezetek kivitelezése során.Az égjük berendezés — a KT 12-es benzinmotoros átalakítása — már egy esztendeje eredményesen működik a sárospataki erdőgazdaság területén és a gazdaságossági számítások teljes mértékben igazolták a tervezők és kivitelezők törekvéseit.Mindenképpen kitűnő munkát végeztek a sárospatakiak a berendezések elkészítésével és mindhárom gépcsoport komoly szerepre hivatott a sárospataki erdőgazdaság közelítési munkájának elvégzésében.

Az átépített KT 12-es kitűnő munkát végez a Sátor hegységi nehéz terepen

Az automatikusan működő befogó szerkezet munka közben a meredek lejtő felett

A kötélpályás közelítő berendezés közvetlen gépkocsira terheli a kitermelt faanyagot
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Tovább kell folytatni 
a munkaegészségügyi kutatást 

az erdőgazdaság és faipar területénAz ember és környezete egymásra kölcsönhatást fejt ki. A környezet befolyásolja az ember fejlődését, egészségét, munkaképességét. Ez a környezeti hatás fokozott mértékben érvényesül a dolgozó ember munkakörülményeiben. Ennek megfelelően a munkaegészségtan feladata az ember egészségére, teljesítőképességére munka közben ható tényezők kutatása és tanulmányozása. A kutatás eredményei alapján meghatározza azokat a megelőző módokat és eljárásokat, amelyek útján a környezet megváltoztatásával a munkakörülmények szabályozásával elháríthatok az egészségre ható ártalmak, veszélyek, fokozható a munkateljesítmény és ezáltal hosszú időn át megtartható a dolgozó ember egészsége és teljesítőképessége.A munkaegészségtan a munkát, mint az emberi élet megnyilvánulását vizsgálja, az embert magát pedig, mint a munkateljesítmény hordozóját helyezi vizsgálódásának központjába. A munkaélettan azt vizsgálja, hogy a különböző termelési körülmények között a munka hatására 
milyen élettani reakciók és elválto
zások mentek végbe az emberi szer
vezetben,A dolgozó embert munkája közben különböző egészségkárosító hatások érik. így pl. a munkahely poros vagy túlmeleg levegője, rendszeresen szabadban végzett munkánál az éghajlat egyes szélsőségei, továbbá a feldolgozásra kerülő különböző mérgező anyagok jelenthetnek ártalmat.

Az általános üzemegészségügy a
CÍMKÉPÜNK:

A kismanipulációs kamrában hígít
ják az izotópot az ÉRTI Budakeszi 

izotóp laboratóriumában 
(Michalovszky István felvétele) 

környezet, az üzemi épületek és ezen belül a klíma, a kémiai levegőszennyeződések, a zaj, a rázkódás, a munkánál használt ruházat stb. higiéniájával foglalkozik.A munkaegészségtan feladata tehát az, hogy vizsgálja a munkavégzéssel kapcsolatosan észlelhető egészségügyi ártalmak és megbetegedések okait, a munkavégzés élettani tényezőit és ennek alapján állapíthatja meg a foglalkozási ártalmak megelőzésére, elhárítására és a munkavégzés élettani megszervezésére szolgáló egészségügyi, műszaki, egyéni és szociális eljárásokat.
Ilyen irányú vizsgálatok sajnos 

ezideig a magyar erdőgazdaság és 
erdészeti faipar területén nem igen 
folytak. Következőleg az említett területek dolgozóinak munkaegészségügyi problémáiról és főleg helyzetéről meglehetősen kevés ismeretünk van. Az OEF Kollégiuma egyik 
legutóbbi ülésén éppen ezért úgy 
határozott, hogy e téren megfelelő 
munkálatokat kell végezni, és a már folyó kutatásokat tovább kell fejleszteni.Közismert ugyanis, hogy a fűrész- 
és lemezipari dolgozók munkakö
rülményei, a népgazdaság többi ágazatához viszonyítva, rosszak, A dolgozók jelentős része a szabadban végzi munkáját (anyagmozgatók). A fűrészcsarnoki munkások — habár nem is olyan mértékben, mint az előbbiek, — de erősen az időjárás viszontagságainak kitett körülmények között dolgoznak.A rossz munkakörülmények je
lentkeznek a magas táppénzes na
pok számában is. Addig, amíg 1958 első felében a népgazdaság egészére vonatkoztatva a táppénzes napok száma az összes munkanapokra vetítve 4,6% volt, a faiparban (ide

Kedves, szép dolog az, amikor az év egy-egy napján az egész ország meg
emlékezik adott szakmák dolgozóiról. így van bányásznap, vasútasnap, trak
torosnap stb. Sajnos azonban nincs erdésznap. Igaz ugyan, hogy egyes erdő
gazdaságok kineveztek egy-egy napot erdésznappá, persze ezek is mind más 
és más napokon próbálják ünnepelni az egyik legszebb hivatást.

Nos, ez jó volna országosan rendezni. A Főigazgatóság az országos véle
mények alapján kijelölhetne egy ilyen napot. Hiszen ma már többszáz erdő
mérnök, több ezer erdész és több tízezer egyéb erdőgazdasági dolgozó munkál
kodik a több erdőért, a több fáért. Milyen jó érzés volna ha azon a napon a 
rádió egypár szóval, a sajtó egy-két sorban köszöntené az erdőgazdaság, a fa
ipar dolgozóit, ezen a napon kitüntetnék a szakma legjobbjait, kiosztanák a 
fiziikai dolgozóknak a hüséqjutalmat és az egész országban egyszerre csen
dülne össze a pohár a fehér asztaloknál.

Bizonyos vagyok benne, hogy javaslatom minden erdészeti dolgozó öröm
mel támogatja, annál is inkább, mert ez a javaslat nem új, csupán egy régi 
óhajnak az újra felvetése.

Tóth István 
Vác

értve a más tárcák felügyelete alá tartozó faipari üzemeket is) 5,3% volt, az OEF felügyelete alá tartozó fűrész- és lemeziparban az említett időszakban^ a Budapesti Fűrészeknél 8,8%, az Észak-Magyarországi Fű-részek ládi üzemében 10%, a Fur- nír- és Lemezmű veknél 8,1% volt és a többi üzemeinkben sem sokkal kevesebb. Tehát , a fűrész- és lemeziparban a megbetegedések számát, illetőleg tartamát mutató táppénzes napok száma közel kétszerese a 
népgazdasági átlagnak.

Az erdőgazdasági munkások mun
kakörülményei szintén igen rosszak. A teljes munkaidő alatt a szabadban vannak, a munkahelyek megközelítése nehézkes és sok esetben órákat vesz igénybe.Ezideig területünkön a munkaegészségügyi kutatás és tudományos munka terén a következők történtek:Értékes munkafiziológiai kísérleteket folytatott és folytat az ÉRTI a fakitermelő munkások tekintetében. Táplálkozási és üzemélelmezési vizsgálatokat folytatott az OÉTI és az ÉRTI, sajnos egyelőre csak igen kevés munkáson, így a kutatási eredményekből messzebbmenő következtetéseket nem igen lehet levonni. Az egészségügyi miniszter az illetékes miniszterekkel és főhatóságok vezetőivel egyetértésben, még évekkel ezelőtt, mint tanácsadó testületét, 
életre hívta az Országos Mezőgaz
dasági Munkaegészségügyi Bizottsá
got. Legutóbb a szegedi Orvostudo
mányi Egyetem Közegészségügyi 
tanszéke rendezésében mezőgazda
sági és erdőgazdasági munkaegész
ségügyi ankéton vizsgáltuk meg a 
terület munkaegészségügyét, illetőleg a követendő utat.Ezeket a le nem becsülhető kezdeti eredményeket kell a Kollégium állásfoglalása alapján továbbfejlesztenünk és kiterjesztenünk a fűrész- és lemeziparunkra is. Reméljük, hogy a következő év e téren sok sikert fog eredményezni munkásaink egészségének megóvása érdekében.

Dersi Gyula

ercles^najjol
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Az erdőgazdasági dolgozók 
III. országos tanácskozása

A MEDOSZ és az Országos Erdészeti Főigazgatóság rendezésében a 
Földművelésügyi Minisztérium művelődési termében november 28-án és 29-én 
tartották az erdészeti dolgozók harmadik országos tanácskozását. A tanácsko
záson részt vett Fehér Lajos elvtárs, a Magyar Szocialista Munkáspárt 
Politikai Bizottságának tagja is. Huny a Istvánnak, a MEDOSZ elnökének 
megnyitója után dr. Balassa Gyula miniszter helyett es, az Országos Er
dészeti Főigazgatóság vezetője mondotta el bevezető beszédét.

Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes: 
„A cél — a termelés gazdaságosságának további fokozása”

Balassa elvtárs beszéde elején megemlékezett az utóbbi hetek három nagy politikai eseményéről: a Nagy Októberi Szocialista Forradalom negyvenegyedik évfordulójáról, az országgyűlési és tanács választásokról és a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásának negyvenedik évfordulójáról. Ezt követően rátért az erdőgazdálkodásban elért eddigi eredmények ismertetésére.— Erdőgazdaságunk a társadalmi összterméknek évente átlagosan egykét százalékát adja — mondotta beszédében Balassa elvtárs. — A nemzeti jövedelemhez nem egészen egy százalékkal járulunk hozzá. Az erdőgazdaságban foglalkoztatottak száma az egész állajni szektor, munkás- és alkalmazotti létszámához viszonyítva körülbelül két-három százalék, a mezőgazdaság szocialista szektora munkás és alkalmazotti létszámához viszonyítva is csak tizenhét százalék. 
A népgazdaság összes álló alapjainak 
nyolc százalékát az erdőgazdaság ke
zeli. Erdőgazdaságunknak a népgazdaságban elfoglalt helyét és szerepét sokáig ezeknek az adatoknak alapján ítélték meg és így majdnem természetes, hogy az ebből eredő szemlélet folytán népgazdaságunknak ez az ága, hosszú éveken át a mostohagyermek szerepét kellett, hogy elviselje és ennek folytán az erdőgazdaság dolgozóinak érdekeit is ebben a súlyrendben megoldandó feladatnak tekintették.Örömmel állapíthatjuk meg, hogy ebben a szemléletben az utóbbi idők folyamán kedvező változás indult meg, s minden reményünk megvan arra, hogy az erdőgazdálkodás 
népgazdasági jelentőségének megfe
lelő értékelése rövidesen általánossá 
válik, ami kétségtelenül további pozitív eredményekre fog mindannyiunkat ösztönözni.— Hazánk felszabadulás előtti erdőterülete átlagosan egymillió százezer hektár volt, ez a terület 1955. végéig százötvenhétezer hektárral gyarapodott. Az erdősültségi arány 
az ország összes területéhez viszo
nyítva 11,9 százalékról, 13,6 száza
lékra emelkedett. Ez az arány mind európai, mind világviszonylatban még mindig nagyon alacsony. A világ egész földterületének 28,4 százaléka erdő. Európában ez az arány 28,3 százalék. így nyilvánvaló, hazánk erdőben és fában való szegénysége.

— Fában való szegénységünk másik jellemző mutatója az összes fa
felhasználás magas importhányada. A népgazdaság összes faszükséglete az 1951—57. évi tényszámok alapján évi átlagban 5,7 millió köbméter. A hazai fakitermelés ennek csak 53,4 százalékát tudja fedezni. Évente átlagosan 2,5 millió köbméter faanyagot külföldről kell behoznunk.

— Az összes felhasznált faanyag
nak felét, tehát mintegy 2,7 millió 
köbmétert, rendkívül gazdaságtala
nul, tüzelőként használjuk fel. Ennek az aránynak a megváltoztatása csak kis mértékben biztosítható az ipari- fahányad fokozása révén, nagyarányú jelentős átalakulást csak a farost- és forgácslemez-ipar és cellulózipar megteremtése, s általában a fafeldolgozó ipar fejlesztése tud biztosítani.— Magyarországon hosszú ideig az volt a felfogás, hogy mivel fában szegény ország vagyunk, a fafeldolgozó ipar fejlesztésének nincs jövője. Világosan kell azonban látni, hogy csupán szervezési intézkedésekkel, csak bizonyos határig lehet eredményeket elérni. Hiába fejlesztjük a fa
kitermelést, ha ugyanakkor a fafel
dolgozó ipar feljesztését elhanyagol
juk.— Ez a néhány adat és megállapítás erdőgazdaságunk és faiparunk helyzetét, népgazdasági szerepét meglehetősen aláhúzza, legalább is az előttünk álló feladatot és nagyságát 

Dr. Balassa Gyula, az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője megnyitó beszé
dét tartja a tanácskozáson

illetően. Ma már erdőgazdaságunk szerepét a felsőbb szervek e feladatok alapján ítélik meg. Ennek legfőbb bizonyítéka az 1954. évi erdő
gazdaságfejlesztési határozat volt), legújabban pedig az, hogy a három
éves terv erdőgazdaságunk fejleszté
sére, annak ellenére, hogy a nemzeti jövedelemhez csak nem egészen egy százalékkal járulunk hozzá, a nép
gazdaság összes beruházásának közel 
3 százalékát biztosítja.A továbbiakban Balassa elvtárs foglalkozott az 1954. évi júniusi országos értekezlet eredményeivel. Ez az értekezlet annak idején az erdőgazdaságok legfontosabb feladatává a több és jobb fa termelését tűzte ki. Az elért eredmények legfőbb bizonyítéka, hogy 1954—1958-ig faimpor
tunk viszonylagosan 80 millió forint
tal, azaz mintegy 26,5 millió deviza
forinttal csökkent. Növekedett a hazai lombos bányabélésanyag termelése és nőtt a donga, lemez és bútorlap termelés.

Hatalmas eredmények 
a szőlőkaró termelés terén— Rendkívül nagy jelentőségű eredmény — mondotta Balassa elvtárs —, hogy ez év végén mintegy 30 000 

köbméter, a népgazdaság szükségle
teinek megfelelő összetételű lombos
fűrészáru készletünk lesz. Ez nagy eredmény azért is, mert tíz év óta Magyarországon lombos fűrészárukészletezés gyakorlatilag nem volt.1959-től  kezdve pedig már a felhasználók igényeit jelentős mértékben több hónapon át száradt készletből tudjuk kielégíteni. Ugyancsak büsz
kék lehetünk a mezőgazdaság fejlesz
tése érdekében tett erőfeszítéseink 
közül a szőlőkarótermelés terén elért 
eredményeinkre. 1958-ban erdőgazdaságaink előreláthatólag összesen körülbelül 13,8 millió darab szőlőkarót állítanak elő az 1954. évi 7,2 millió darabbal szemben.
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Ezek után Balassa elvtárs rátért az erdőgazdálkodás előtt álló feladatokra, a hároméves terv célkitűzéseire, s többször hangsúlyozta, hogy az olcsóbban való termelés ugyanúgy mint az előző tanácskozásoknak, ennek a tanácskozásnak is célkitűzésévé kell legyen. Kiemelte, hogy a cellulóz- és 
papíripar fejlesztése, a népgazdaság 
jobb papírellátása az erdőgazdaságo
kon múlik, s hangsúlyozta, hogy a tervben előírt nyártelepítések maradéktalan megvalósítása révén, lehetővé kell tenni a nyárfatermelésnek már 1965-ben, mintegy kétszázezer köbméterrel való növelését.— Az eddigieket röviden összefoglalva: az 1954. évi országos értekezlet alapgondolatát a több, jobb és olcsóbb fa termelésére irányuló célkitűzést továbbra is változatlanul fenntartva, a mostani tanácskozásunk homlokterébe az eddiginél is jobban. 
a termelés gazdaságosságának továb
bi fokozását és a ma érdekei mellett, a jövő érdekeinek fokozottabb előtérbe helyezését, vagyis az erdőművelés terén újabb fordulat biztosítá
Erdőgazdaságunk helyzete és feladatai a hároméves tervbenBalassa elvtárs megnyitó beszéde után Keresztesi Béla, az OEF vezetőjének helyettese tartotta meg beszámolóját Erdőgazdaságunk helyzete és feladatai a második hároméves tervben címmel. Beszéde elején visz- szatekintett a felszabadulást követő időszakra és vázolta, hogy milyen nagy fejlődést tett meg erdőgazdálkodásunk a szocializmus építésének keretében és ismertette az erdőgazdálkodás helyzetét a két világháború között, majd az első hároméves és az ötéves terv idején. Foglalkozott a hatéves erdőgazdaságfejlesztési terv fő célkitűzéseivel, majd rátért az 1955—57-es esztendők eredményeire az erdőgazdaságfejlesztési határozat teljesítésével kapcsolatban, és ismertette a második hároméves terv célkitűzéseit.

A termelés növeléseAz erdőgazdaságfejlesztési határozat egyik fontos célkitűzése a meglevő erdők fatermésének növelése. Ennek érdekében a második hároméves terv időszakában az előttünk álló feladatokat a következőkben határozhatjuk meg:
1. Fel kell számolni az elmaradt 
vágásfelújításokat, tisztításokat és 

gyérítéseket.
2. A tisztításokat a munka minősé
gének további javítása céljából fo
kozatosan betanított állandó mun
kásokból szervezett brigádokra 
kell bízni.
3. Az évi rendes gyérítéseket a kor
osztályviszonyoknak megfelelően 
arányosan kell besorolni, előnyben 
részesíteni csak az első gyérítésre 
kerülő rudas erdőket lehet.
4. Az értékes tölgy-, bükk- és fe
nyőállományokban meg kell szün
tetni a túlhasználatot. Véghaszná
latra legalább 20 százalékban ron
tott erdőket kell besorolni.
5. A természetes felújítás további 

sát állítom, — mondotta Balassa elvtárs.— E feladatok maradéktalan megvalósítása társadalmi összefogást kíván, s ezen a téren különösen sokat 
várunk a szakszervezettől. A MEDOSZ vezetősége az utóbbi két év folyamán is komoly és hathatós segítséget nyújtott főigazgatóságunknak, velünk együtt dolgozott az erdőgazdasági 'dolgozók bérkérdéseinek rendezésén, szívós harcot folytat a dolgozók jogos szociális igényeinek kielégítéséért, a szociális beruházások biztosításáért. Szükséges, hogy ez a jó kapcsolat a helyi vezetők között is kialakuljon.— Biztos vagyok abban, hogy erdőgazdasági dolgozóink, ha világosan megmagyarázzuk nekik, megértik az új követelményeket, magukévá teszik a célkitűzéseket, dolgozni fognak megvalósításukért, s erdőgazdaságunk munkáját a következő években újabb nagy sikerek koronázzák, — fejezte be beszédét dr. Balassa Syula miniszterhelyettes elvtárs.

elterjesztése érdekében a kiterme
lésre számbajöhető erdőrészletek
ben maximálisan fel kell használni 
az ez évi nagy bükkmakktermést.
6. A mesterséges és természetes vá
gásfelújításokban legalább 13 ezer

Keresztesi Béla, az OEF vezetőjének 
helyettese beszámolóját tartja

hektáron nyárelőhasználati állomá
nyokat kell telepíteni, illetőleg ki
alakítani.Keresztesi elvtárs a továbbiakban az új erdők és fásítások létesítésével foglalkozott. A második hároméves terv időszaka alatt további 50 

ezer hektár új erdőt és fásítást kell 
telepíteni s ezzel az ország erdősült
ségét 1960-ig 13,9 százalékra kell nö
velni. A telepítések és fásítások eredményességét szolgálja a gyakorlatba is bevezetett komplex termőhelyfel

tárási módszer. Az elmúlt idők nagy kiterjedésű elegyetlen telepítései helyett a természetszerű erdőt legjobban megközelítő elegyítésekre törekszünk, következetesen szorgalmazzuk a helyes állományszerkezet kialakítását. A legutóbbi időkben nagyfontosságú intézkedések történtek a 
nyárfatelepítés fokozása és a betegségek, károsítások elhárítása érdekében.

Az erdősítések 
eredményességének fokozásaAz ország erdőterületének további növelése és az erdősítések eredményességének fokozása érdekében feladatainkat a második hároméves terv idején így fogalmazhatjuk meg:
1. ötvenezer hektár új erdőt és fá
sítást s ezen belül 23 ezer hektár 
új nyárast kell létesíteni és ezzel 
az ország erdősültségét 1960-ig 13,9 
százalékra kell növelni.
2. Nagymértékben fokozni kell az 
erdősítések eredményességét, ezért 
az ismétlések és pótlások mérté
két, ami az első ötéves tervben 
140 százalékot tett ki, 69 száza
lékra kell csökkentem.
3. A komplex termőhelyf eltár ást 
valamennyi erdősítésnél rendszere
síteni kell.
4. Általában kevés fafajból elegyí
tett többszintű faállományokat kell 
létesíteni.
5. A szükséges nagymennyiségű 
nyár szaporítóanyag biztosítása ér
dekében tisztafajú, ellenőrzött 
anyagból új nyár anyatelepeket 
kell létesíteni és meg kell oldani 
a rezqőnyárcsemete termelését.
6. Különös gondot kell fordítani az 
országosan nagyméretű erdei vad
kár és pajorkár leküzdésére.

A fakitermelés növeléseKövetkező feladat: a fakitermelés 
növelése. Az utóbbi években a kitermelési technika és technológia jelentősen fejlődött, s ez az iparifaki- hozatal növekedését eredményezte. A népgazdaság faanyagszükségletének a hazai erdőkből történő maximális kielégítése, a faimport minél nagyobb arányú csökkentése érdekében feladataink a második ötéves terv időszaka alatt a következő:

1. A hazai fakitermelést 1960-ig 150 
ezer köbméterrel növelni kell.
2. Az állami erdőgazdaságok kiter
melésének iparifa hányadát az 
1957. évi 49,6 százalékról 1960-ig 
legalább 51,1 százalékra kell fokoz
ni, a bányafatermelés növelése, a 
fagyártmány termelés fejlesztése és 
a forgács- és farostlemeztermelés 
megindítása révén.
3. A fagyártmány termelés fokozása 
révén biztosítani kell a bányászat 
minden bányabélésanyag igényé
nek, a mezőgazdaság minden sző
lőkar ószrükséglet ének kielégítését, 
telő kell segíteni a parkett- és bú
torlé ct érméié s növelésével a lakás
építkezések fokozását és a lakos
ság bútorellátásának javítását.
4. Az erdei rakodói készletek fel
töltésével biztosítani kell a lakos
ság száraz tűzifával való ellátását.
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5. Biztosítani kell a faimportnak az 
1957. évihez képest mintegy 72 mil
lió devizaforinttal, vagyis 8,5 szá
zalékkal való csökkentését.

A munka 
termelékenységének növeléseRészletesen foglalkozott a továbbiakban Keresztesi Béla elvtárs a 

dolgozók élet színvonalának emelésé
vel, az önköltség csökkentésével és a 
munka termelékenységének növelé
sével. A dolgozók életszínvonalával kapcsolatban az elmúlt években a főigazgatóság a MEDOSZ-szal együtt állandóan szorgalmazta az erdőgazdaságok és más gazdasági ágazatok dolgozóinak átlagkeresete közötti aránytalanság megszüntetését. Ezt a tavaly április elsején végrehajtott bérrendezéssel sem sikerült teljes mértékben megoldani. Bérarányosítással meg kell teremteni a lehetőséget az erdőgazdasági munkások átlagbérének a jelenlegihez képest mintegy 15—20 százalékos növeléséhez. Addig is, amíg a nagyobbarányú bérrendezés megtörténhet, nagyon gondosan kell ügyelni arra, hogy a mindenkori béremelésre rendelkezésre álló keretet erdőgazdaságon belül helyesen használják fel. Mindenekelőtt az állandó erdőgazdasági szakmunkások átlagbérét kell növelni.Az életszínvonal, az átlagbérek további növelésének forrása a munka termelékenységének emelése és az önköltség csökkentése. A műszaki színvonal fejlesztése terén is jelentős eredményekről lehet beszámolni, a 
döntés és darabolás gépesítettségi fo
ka 35 százalékra emelkedett. Előrehaladt az erdőtelepítési, fásítási és erdőművelési munkák gépesítése is. Gépesíteni kell legalább 15 százalékban a kérgezést. Nem kielégítő azon
ban a gépek foglalkoztatottsága.Az anyag- és energiatakarékosságot illetően elsőrendű fontosságú az iparifakihozatal fokozása és az anyagmozgatási költségek csökkentése. Meg kell oldani az erdei szakmun
kásképzést, s e kérdés megoldására a munkaügyi minisztériummal közösen erdőgazdasági szakmunkásképző iskolát létesít a főigazgatóság, amelynek időtartama a kétéves üzemi kiképzés keretén belül évente egy-két ízben, több hónapon keresztül elméleti oktatás gyanánt folyna. Az állandó szakmunkásgárda kialakítása elválaszthatatlan a lakásprobléma megoldásától is. Ezenfelül a szakmunkásképzés megoldása mellett biz
tosítani kell minden szakember rend
szeres továbbképzését.Mindezek terén a hároméves tervben előttünk álló feladatokat így foglalhatjuk össze*

1. Lehetőség szerint már a tervidő
szak folyamán végre kell hajtani 
az erdőgazdasági munkásbéreknek 
az egyéb népgazdasági ágazatok át
lagbéréhez való arányosítását.
2, Tovább kell fejleszteni az erdő
gazdaság műszaki színvonalát, spe
ciális erdőgazdasági gépeket kell 
beszerezni; 600 kilométer erdei utat 
kell építeni.

3. A MEDOSZ-szal együttesen mun
kaversenyt kell indítani az erdő
gazdasági gépek jobb kihasználá
sára.
4. Az erdőgazdaságok anyag- és 
energiaköltségeit a jelenlegi szín
vonalhoz képest mintegy 30 millió 
forinttal kell csökkenteni.
5. Meg kell indítani az erdei szak
munkásképzést, biztosítani kell 
minden szakember továbbképzését; 
tanuljon, képezze magát minden 
dolgozó.
6. Sajátház építési szövetkezet ala
kításával és 150 lakás beruházás
ból történő építésével fokozatosan 
enyhíteni kell az erdőgazdasági 
dolgozók lakásproblémáit.

Hunya István, a MEDOSZ elnöke javas
latot tesz a tanácskozás elnökségének 

megválasztásáraKeresztesi elvtárs a továbbiakban a dolgozóknak a vezetésbe való széleskörű bevonásával foglalkozott. Az erkölcsi ösztönzés módszereivel, elsősorban az erdőgazdasági párt-alap- 
szervezetek és szakszervezeti bizott
ságok munkája révén mozgósítani 
kell a dolgozókat a tervek teljesíté
sére, az utasítások maradéktalan vég
rehajtására. A dolgozók legszélesebbkörű, aktív támogatásával meg kell védeni az állami erdővagyont. Az

Széleskörű vita az erdőgazdálkodás 
további terveinek teljesítésérőlA vitában elsőnek Széles Elemér, szakszervezeti elnök (Nyíregyháza) szólalt fel. Szóvá tette, hogy területükön milyen nagy szakember hiány- 

nyal küzdenek. Ez azzal jár, hogy a fiatal erdőmérnökök, technikusok amint a gazdasághoz kerülnek, nehéz és felelősségteljes munkakörbe kerülnek és ezért nem tudnak velük megfelelően foglalkozni. Végvári Jenő (Esztergom) felhívta a figyelmet arra, hogy milyen nagy jelentőségű a takarékosság a fakitermelésben és az anyagmozgatás terén. Bedő Sándor (Sátoraljaújhely) felszólalása után Bogár Miklós (Veszprém) szak

üzemi tanácsokon és termelési tanácskozásokon keresztül biztosítani kell, hogy a dolgozók közvetlenül résztvehessenek az erdőgazdaságok legfőbb problémáinak eldöntésében A nyereségrészesedés rendszerével meg kell valósítani egy-egy erdőgazdaság egész kollektívájának közös érdekeltségét a gazdaság minél jövedelmezőbb működésében.
Társadalmi támogatás 

nagy terveink végrehajtásábanNagyon fontos a társadalmi támogatás biztosítása az erdőgazdaság előtt álló nagy feladatokhoz. Évről évre jelentős segítséget nyújtanak a KISZ fiatalok az erdősítés és fásítás munkáihoz, de fontos szerepe lehet a társadalmi támogatás biztosításában az Országos Erdészeti Egyesületnek is. A társadalmi támogatás biztosítása érdekében a következőkben lehet összefoglalni feladatainkat:
1. Az erdőbirtokossági társulatok és 
mezőgazdasági termelőszövetkeze
tek révén biztosítani kell, hogy a 
közel 200 ezer hektár erdőbirtokos
sági társulati és termelőszövetke
zeti erdőben is ugyanolyan színvo
nalú gazdálkodás folyjék, mint az 
állami erdőkben.~A KISZ-szervezetékkel együtt
működve ifjúságunk további töme
geit kell bevonni a faültetésbe és 
a létrehozott fásítások védelmébe,
3. Az Országos Erdészeti Egyesület 
helyi csoportjainak széleskörű pro
pagandát kell kifejteniök a nyár
fásítás előmozdítására.— Erdőgazdaságunk történetének utolsó tizenhárom esztendejét tekintettem át, nyugodtan elmondhatjuk, hogy annak az ötszáz éves történelemnek, melyről Balassa elvtárs is megemlékezett, ez a tizenhárom év a legszebb, a legnagyobb fejlődést mutató és főleg legtöbbet ígérő időszaka. Az egész világ erdőgazdasági társadalma előtt büszkén hivatkozhatunk eredményeinkre, bármilyen erős kritikával szemben is kiálljuk a próbát. Világosan kell azonban azt is látnunk, hogy hatalmasak az előttünk álló feladatok: a dolgozó ma

gyar nép többet vár tőlünk, mint 
amit eddig teljesítettünk. Különösen nagy teljesítményeket követel tőlünk a most folyó hároméves terv — fejezte be beszámolóját Keresztesi Béla.
szervezeti bizottsági elnök a bérkérdés mielőbbi rendezését kérte. Peter- 
csák János (Sárospatak) az erdőművelés terén elért eredményeiket ismertette, kiemelte, hogy a síkvidéki tarvágást sikerült a legkisebbre csökkenteni s javaslatot tett erdőművelési verseny indítására. Bányafa- és szőlőkaró termeléssel növelték az iparifa kihozatalt. Sági István (Párád) elmondta, hogy a Mátrában csaknem nyolcezer hektár magányerdő van, ahol kapitalista szellemű gazdálkodás folyik, mivel a tanácsi kezelés nem megfelelő. Hiányos a kerületvezetők szakműveltsége s 
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egyes fiatal szakkáderek annyira hozzászoktak a városi élethez, hogy nem akarnak erdészlakba költözni. Javasolja, hogy beiskolázás előtt alaposabb kiválasztást végezzenek. Fan
csal József, újítási megbízott (Parád- fürdő) elmondotta, hogy a géptelep áttért a folyamatos gépjavításra. Az idei gépszemlére az elhasználódott alkatrészek újbóli felhasználásával készültek fel. Schneider Jenő (Keszthely) a cserrönk védelméről beszélt, s hangsúlyozta, hogy néhány fűrész
üzemet helyre kellene hozni a cser- 
rönk-romlás megakadályozása végett. Az illetményföld rendszere megfelelő mezőgazdasági terület hiányában nem kielégítő. Kérte, hogy tegyék az idegennyelvű szakkönyveket hozzáférhetővé, s javasolta, hogy a fiatalokat májusfa-állítás helyett, májusfa ültetésre buzdítsuk. Vancsura István (Baja) a takarékos gazdálkodásra hívta fel a figyelmet, amihez nagy segítséget nyújt a gép; mint mondotta, egy tuskókiszedő géppel több száz vagy ezer köbméter fával lehetne növelni az erdőgazdaság jövedelmét. Partos Gyula, az ÉRTI igazgatója, felszólalásában ugyancsak a ta
karékos gazdálkodást hangsúlyozta, s rávilágított néhány olyan egyszerű, nyilvánvalónak látszó munkaterületre vagy munkamozzanatra, ahol a takarékosság országosan jelentős eredményeket hozhat. így a szerszámok gondos kezelése, a munkacsapatok megszervezése, a munkacso-

Halász József, a MEDOSZ főtitkárának felszólalásaDélután tartotta meg felszólalását 
Halász József, a MEDOSZ főtitkára,— Azért jöttünk össze, hogy meg- tanácskozzuk az eddig megtett utat és a hároméves terv célkitűzéseit — kezdte el beszédét, majd néhány fontos kérdést vetett fel. Hangsúlyozta, hogyha figyelembe vesszük a felszabadulás előtti szociális nehézségeket, a rendkívül rossz adottságokat, akkor el kell ismernünk, hogy jelentős 
előrehaladást értünk el. A szakszervezet munkájában az 1952-ben történt szakszervezeti újjáalakulással, a MEDOSZ megalakulásával állott be gyümölcsöző változás. Ettől az időtől kezdve a szakszervezet aktivitása sokat nőtt. Ma már mindenütt érződik a szakszervezet munkája és befolyása az erdőgazdaságokban. 1957-ben a MEDOSZ kerekében meg
alakult az erdőgazdasági szakosztály 
és a megyékben erdőgazdasági szak
csoportokat hoztak létre. A szakszervezet életében két jelentős esemény zajlott le a közelmúltban, mégpedig a MEDOSZ kongresszusa és a magyar szakszervezetek kongresszusa.A továbbiakban megvilágította az erdőgazdálkodás népgazdasági jelentőségét. Igen nagy az erdőgazdaságok jelentősége az iparfejlesztésben, a tűzifa- és bútorellátásban, azonkívül a papírgyártáshoz is fa kell. Nem lebecsülendő az erdők természetátalakító szerepe és esztétikai jelentősége.

Ma már az erdőmunkásoknak 83 
százaléka szakszervezeti tag, akik a párt és a kormány gyakorlati célkitűzéseiért dolgoznak. Igen nagy az 

portvezetők jó megválasztása, a vágásterületen eddig elégetett fa megmentése, utak rendbehozása és a felesleges helyen végzett erdősítések. 
Borsodi Imre (Veszprém) Magasnak tartja az erdészeti lakások lakbérét és a faipari hulladék árát. Az illetményföld szerinte elvonja az erdészt a munkától. Javasolja, hogy a fenyőfa bűnvádi értékét az eladási árban határozzák meg.Dr. Vágó Ödön (OEF) a társadalmi 
tulajdon védelmében szólalt fel s elmondotta, hogy ezen a téren milyen hibák és nehézségek vannak még. 
Gyapay Jenő (Pécs) a fagyártmány- 
termelésről és a szakoktatás kérdé
séről beszélt s kiemelte, hogy gőzöléssel az ipari célra alkalmatlan bükkválasztékot is fel lehet használni fagyártmánytermelésre. Pintyili László (Miskolc) bejelentette, hogy üzemi tanácsuk elhatározta: húszezer forinttal járul hozzá a nagykovácsi gyermekotthon fenntartásához. Felhívta a figyelmét a nehézipari üzemek szomszédságában tapasztalható munkásbér problémákra. Vári Pál (Gyula) a csemetekerti munkákról és az ott felvetődött problémákról beszélt, s felvetette a női munkaerő téli foglalkoztatásának kérdését. 
Gyarmati Endre (Szeged) az erdészeti technikum vezetői nevében szólalt fel. Foglalkozott az oktató kérdéssel, s szorgalmazta, hogy gyakor
lati tapasztalattal rendelkező erdő
mérnökök vállaljanak oktatást.

üzemi tanácsok jelentősége. Az üzemi tanács olyan erőket szabadított fel, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy tavaly is, idén is nyereséget osztanak az erdőgazdaságok, mert a vezetők csak a munkásokkal együtte-
A tanácskozás folytatásaSzombaton a tanácskozás továbbfolytatódott. Erdélyi János (Baja) volt az első felszólaló. Kérte, hogy korszerűsítsék a fafeldolgozó üzemeket úgy, hogy a kevésbé jó anyagot is fel tudják használni. A hazai nyá- rak anyagúnak további sorsát nem látja biztosítottnak. Örökös a vita máris, a harmadosztályú rönköt az üzemek nem akarják fogadni. Rács Sándor (Balassagyarmat) szakmunkás az állandó szakmunkások részére munkaruhát, esőköpenyt, pufajkát, csizmát kér. Lovászi Gyula igazgató (Balassagyarmat) hangsúlyozta, hogy 

Mosonyi Jenő (OEF) az Országos Erdészeti Főigazgatóság pártszervezete nevében üdvözölte az országos tanácskozást. Részletesen kifejtette, hogy a tanácskozás célkitűzései pártunk nagy építő programjának szerves részei. Utána Albert Rajmund (Pécs) versenyre hívta ki az ország valamennyi mo- 
torfűrészes munkacsapatát.

Adamkó József (Eger) a minőségi termelés lehetőségeit vizsgálta. A szál
lítások költségeinek ésszerű csökkentése irányában még komoly tennivalók vannak. A munkaerőellátás nehézségein a termelőszövetkezetekkel való 
együttműködés útján segíthetünk. B. Nagy József (Tiszafüred) az ottani fűztermelők nevében adott képet a fazvessző begyűjtés és feldolgozás szervezési problémáiról. Gelencsér Róbert (Baja) a víziszállítás kérdéseivel foglalkozott és rámutatott arra, hogy csak a hajópark növelésével lehet biztosítani az ártéren a zavartalan értékesítést. Ezután Fehér Sándor (ÉRDÉRT) a kooperációs kérdésekkel foglalkozott és megállapította, hogy a kooperáció to
vábbfejlesztésének alapfeltétele minőségi hibák kiküszöbölése.

sen tudják előrevinni a termelés fontos ügyeit. A termelési tanácskozásoknak megvannak még a kezdeti hibái: nem jegyzik fel a munkások .javaslatait és nem jelentik be, nem ellenőrzik az újabb tanácskozásokon, hogy milyen intézkedések történtek a javaslat alapján. A szocialista 
munkaversenyt tovább kell fejlesz
teni, brigádok brigádokkal, erdészetek erdészetekkel, erdőgazdaságok erdőgazdaságokkal versenyezzenek.Halász elvtárs a továbbiakban ki
emelte a szőlőkarótermesztés fontos
ságát, mivel Magyarországon a sző
lők 25 százaléka nincs karózva, s a karózatlan szőlő kevesebb termést hoz.A munkafegyelem kérdésével kapcsolatban elmondta, hogy 632 felje
lentést kellett tenni a szocialista tu
lajdon megsértése miatt, majd az újításokkal, a nyárfatermeléssel, a nyereségrészesedés kérdésével és a balesetelhárításai foglalkozott beszédében.Bejelentette, hogy Varsóban létre
hozzák az erdőmunkások nemzetközi 
szakszervezeti tanácskozását.

Kultúrműsor 
a tanácskozás tiszteletéreHalász elvtárs felszólalásával az első napi vita végétért. Varga János. MEDOSZ titkár felolvasta a Mező

gazdasági és Erdőgazdasági Dolgozók 
Nemzetközi Szövetségének és az 
Olasz Szakszervezetek elnökségének 
üdvözlő táviratát, majd meghívta a jelenlevőket a MEDOSZ Móricz Zsig- mond kultúr házában tartandó előadásra. A tanácskozás vendégei nagy lelkesedéssel nézték végig az Állami 
Népi Együttes műsorát és sok tapsot kaptak a műsoron szereplő zene, ének- és táncszámok.
a törvényességet meg kell tartatni mindenkivel állás és funkcióra való tekintet nélkül. Nemes József (OEF) elmondotta, hogy a munkaverseny terén az utóbbi időben többet teszünk, mint amennyit beszélünk róla. 
Az erdőgazdaságok közt az élüzem 
címért folyik a verseny, de helyes lenne a páros versenyek felújítása is. Az egyéni versenyek a Kiváló Dolgozó címért folyhatnak. Az állandó munkásokat külön kell kezelni, megkülönböztető módon kell velük bánni, másként a szakmunkástovábbképzésre nincsen ösztönzés.
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Németh János (Pápa) többek között a szakmunkásképzés és általában az állandó erdőgazdasági dolgozók foglalkoztatásának kérdéseit világította meg. Majd Rába József (Keszthely) foglalkozott a gépi munka nehézségeivel, sürgette az alkatrészek minőségének megjavítását. Király Miklós (Gödöllő) 
nyár gazdálkodásunk jelentőségére mutatott rá és hangsúlyozta, hogy ezen a téren sürgősen cselekednünk kell. Sallai Ferenc (Sopron) szociális kérdéseket fejtegetett, utána Balázs István (Erdei Termékvállalat) beszélt az erdei termékek begyűjtése körüli tapasztalatokról. Dömötör Margit (Szombathely) elmondta, hogy sok erdősítésben vett részt és ígérte maga és dolgozó társai 
nevében, hogy sok jó csemetét nevelnek ezután is és kifogástalan minőségű erdősítéseket végeznek. Berki László (Tamási) a gazdaság munkavédelmi eredményeiről számolt be. Tar László (Miskolc) a Bükkben folyó ÉRTI kísérletekről adott képet, arról a munkáról, amit a közelítő kerékpárok alkalmazásának további kikísérletezése terén végeznek.

Kollányi Antal (Budapest) szintén a nyárkérdéssel foglalkozott és rámutatott arra, hogy milyen fontos a nyármagvak takarékos felhasználása. ígéretet tett, hogy a maguk munkaterületén mindent elkövet munkatársai segítségével, hogy minél nagyobb mennyiségű és minőségben is megfelelő nyár erdősítési anyagot termeljenek. Antal Mihály (Gyula) az erdőművelési elszámolási rendszert bírálta és kifejtette, hogy az nem felel meg teljesen a kívánalmaknak. A következőkben a sárospataki erdőgazdaságból Molnár János üzemi fogatos és Fábián József motorfűrészes kapott szót. Sümegi István (Sárvár) beszámolt arról, hogy erdőgazdaságukban az idősebb szakemberek átadják tapasztalataikat a fiataloknak. A géppark állandó szélesítését tartja szükségesnek. Németh Vilmos (Kaposvár) elmondta, hogy náluk élő valóság a verseny, erdészkerületek erdészkerületekkel és erdészetek erdészetekkel 
versenyeznek. A verseny eredménye volt az is, hogy a maggyűjtést 141 százalékos eredménnyel zárták. Kazány Tivadar (Fűztermelő Vállalat) beszámolt arról, hogy a füztermelés komoly export terület. Ma már a fonott áru ejxport mellett fűzvesszőt is exportálnak. A most folyó gazdasági évben 65 vagon exportját vállalták. A 13 kilogrammos papírfogyasztás emelése érdekében a papíriparnak fűzből is termelnek majd papírfát. Kiss János gépállomásvezető (Baja) elmondta, hogy az uszálytermelésnél igen termelékeny munkát végez a transzportőr. Jakus András (Kecskemét) a vagonterhelő munkások illetményeinek emelését javasolta. Ipsics Lajos (Szállító Vállalat) szerint a gépkocsipark kihasználását jobban befolyásolja az erdőgazdaságok munkája, mint a Szállító Vállalat tervezése. Magyar Sándor (Lillafüredi Vasútüzem) az életveszélyes személyszállítások megszüntetése érdekében 
dieselmotoros vontatókat kért. Mihályka Gyula igazgató (Szombathely) a minőségi munka megjavítása érdekében szólalt fel. Raposa István (Szolnok) 
a szakemberhiányról beszélt. Az erdőmérnökök félnek az Alföldtől, mondván, hogy nincs erdő. A fakitermeléshez tájegységi norma megállapítását javasolja. Benedek Attila (OEF) javasolta, hogy a tanácskozás vegye célkitűzései sorába a minőségre való fokozott törekvést. Ha nem minőségi fagyártmányt készítünk, csak a könyvelés tud eredményt kimutatni. Elmondta, hogy a pécsi erdőgazdaságtól szívesen vesz át az építésügyi minisztérium parkettalécet, mert gyártmányai megbízhatóak. Majd a kooperáció kérdésével foglalkozott. Pomati Ferenc (Pécs) felszólalása után Köröskényi Béla (Eger) az Ózd- környéki kopárok erdősítése ügyében a főigazgatóság támogatását kérte, mivel ez csak a vízügyi hatóságokkal karöltve oldható meg. Elmondta, hogy az egri erdőgazdaság munkaverseny szempontokat dolgoz ki. Palócz József (OEF) örömmel állapította meg, hogy ma már az erdőgazdaságok látják: 
a gépesítés a termelékenységet és a gazdaságosságot segíti.Az elnöklő Hunya István ezek után a vitát befejezettnek nyilvánította, majd átadta a szót Keresztesi Béla főigazgatóhelyettesnek, aki felolvasta a tanácskozás határozati javaslatának szövegét. A határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták. Majd Varga János MEDOSZ titkár olvasta fel az MSZMP 
Központi Vezetőségéhez intézendő távirat szövegét, melyben az erdőgazdaságok dolgozói ígéretet tesznek a hároméves terv jó teljesítésére s a tanácskozás alapgondolatának^ a több, jobb és olcsóbb fa előállításának megvalósítására. Majd szavazásra tette fel Boér Ferenc zamárdi igazgató javaslatát, miszerint 
a jövő tanácskozásra a szocialista országok erdészeti küldötteit is hívják meg. A tanácskozás résztvevői egyhangúlag jóváhagyták a távirat szövegét és elfogadták Boér Ferenc javaslatát.

Dr. Balassa Gyula záróbeszédeEzt követően dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője mondotta el záró beszédét.
—• Másfélnapos értekezletünk végére értünk, — mondotta. — Hasznos 

és értékes tanácskozás volt. Ezért a MEDOSZ vezetőségének köszönetét mon
dok az értekezlet létrehozásáért. Közelebb jutottunk a „több, jobb és ol
csóbb fát“ jelmondat megvalósításához.

— Tizenhárom év óta új gazdánk van a munkában: a dolgozó nép. 
S ebben a fogalomban egyedenként benne vagyunk mi is. Tehát mindazt, 
amit az erdőben teremtünk, magunknak teremtjük.

'<— Mindent összegezve: komoly, nagy feladatok előtt állunk, de bízom 
abban, hogy a nagy próbákon erdészeti dolgozóink megállják helyüket s úgy 
végzik munkájukat, ahogyan a társadalom azt elvárja tőlük — fejezte be beszédét Balassa elvtárs.

A III. országos 
tanácskozás 
határozataA Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Országos Szakszervezete és az Országos Erdészeti Főigazgatóság hívására 1958. november 28—29-én Budapesten tanácskozásra gyűltek össze az erdőgazdaságok, valamint erdőgazdasági vállalatok, intézetek dolgozóinak kiküldöttei és megtárgyalták az erdőgazdálkodás terén a felszabadulás óta eltelt 13 évben elért eredményeket, valamint a második hároméves terv időszakában az erdőgazdaság előtt álló feladatokat.A megnyitó beszéd, beszámoló és az elhangzott ötvenkét hozzászólás alapján a tanácskozás megállapította, hogy az elmúlt 13 évben jelentős előrehaladást tettünk a szocialista erdőgazdaság építésében, lehetőségeinkhez mérten maximálisan biztosítottuk az újjáépítés és szocialista iparosítás hatalmas mennyiségű faanyagszükségleteit. Hazánkban korábban nem látott mértékű új erdőtelepítéseket, fásításokat hajtottunk végre, fejlesztettük az erdőgazdaság műszaki színvonalát. Adottságainkhoz mérten hozzájárultunk a nemzeti jövedelemhez, dolgozó népünk életszínvonalának emeléséhez. A szocializmus mielőbbi sikeres megvalósítása azonban további erőfeszítéseket igényel tőlünk. A második hároméves terv időszakában előttünk álló feladatokra nézve változatlanul érvényes a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 19i54. évi 1040. számú hatéves erdőgazdaságfejlesztési határozata, annak főcélkitűzése — több, jobb és olcsóbb fa termelése. Ennek megvalósítása érdekében fokozni kell meglevő er- deink fatermelőképességét, új erdőket és fásításokat kell létrehozni, emelni kell a kitermelhető faanyag mennyiségét és ezen belül az ipari felhasználásra alkalmas választékok arányát, fokozni kell az erdőgazdasági munka termelékenységét és csökkenteni a termelés önköltségét, mindezeknek biztosítása érdekében pedig a dolgozókat széleskörűen be kell vonni a vezetésbe és meg kell nyerni az erdőgazdaság munkájához az egész társadalom támogatását.Részleteiben az alábbi intézkedések megtétele szükséges:

A) A meglevő erdők évi fatermésé
nek további növelése érdekében:

1. A hároméves terv végéig fel kell 
számolni az elmaradt vágásfelújítá
sokat, tisztításokat és gyérítéseket;

2. a tisztításokat — a munka minő
ségének további javítása céljából — 
fokozatosan betanított, állandó mun
kásokból szervezett munkáscsapatok
ra kell bízni;3. az évi rendes gyérítéseket a kor
osztályviszonyoknak megfelelően, 
arányosan kell besorolni — előnyben 
részesíteni csak az első gyérítésre ke
rülő rudas erdőket lehet;

4. meg kell szüntetni a túlhaszná-
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latot az értékes tölgy-, bükk- és fe
nyőállományokban, véghasználatra 
legalább 20%-ban rontott erdőket 
kell besorolni; a kitermelt cserfa
anyag minőségi romlásának megaka
dályozása érdekében növelni kell a 
fűrészipar kapacitását a leállított kis- 
fűrészek időszakos üzembehelyezésé
vel;

5. a természetes felújítás elterjesz
tését meg kell gyorsítani, és a kiter
melésre már most számbajöhető állo
mányokban biztosítani kell az idei 
bükkmakktermés lehető legnagyobb 
mértékű hasznosítását;

6. a mesterséges és természetes vá
gásfelújításokban legalább 13 000 ha- 
on nyár előhasználati állományt kell 
telepíteni, illetve kialakítani.

B) Az ország erdőterületének to
vábbi növelése és az erdősítések ered
ményességének fokozása érdekében:

1. Az ország erdősültségét 1960-ig 
13,9%-ra kell emelni, ehhez 50 000 ha 
új erdőt és fásítást, ezen belül 23 000 
ha új nyárast kell telepíteni;

2. az erdősítések eredményességét 
úgy kell fokozni, hogy az ismétlések 
és pótlások mértéke az első ötéves 
terv időszaka alatti 140%-ról legalább 
60%-ra csökkenjen;

3. az erdősítések előtti komplex 
termőhelyfeltárást rendszeresíteni 
kell;

4. általában kevés fafajból elegyí
tett, többszintű faállományok létesí
tésére, illetve kialakítására kell tö
rekedni;

5. biztosítani kell a szükséges nagy
mennyiségű nyár szaporító anyag elő
állítását ellenőrzött anyaggal való új 
nyáranyatelepek létesítésével és a 
rezgőnyár csemetenevelésének sürgős 
megoldásával;

6. különös gondot kell fordítani a 
jelenleg országosan nagyméretű erdei 
vadkár és pajorkárosítás leküzdé
sére.

C) A népgazdaság faanyagszükség
letének a hazai erdőkből való minél 
nagyobb kielégítése érdekében:

1. A fakitermelést 1960-ig 150 000 
m3-rel növelni kell;

2. az állami erdőgazdaságok szerfa- 
hányadát az 1957. évi 49,6%-ról
1960-ig  legalább 51%-ra kell fokozni, 
elsősorban a bányafa, a fagyártmány- 
termelés növelése és a forgács- és 
farostlemezgyártás megindítása ré
vén;

3. a fagyártmánytermelés fokozása 
révén biztosítani kell a bányászat 
bányabélésanyag- és a mezőgazda
ság szőlőkaróigényének teljes kielé
gítését, a parketta- és bútorlécterme- 
lés növelésével elő kell segíteni a la
kásépítkezések fokozását és a lakos
ság bútorellátásának megjavítását, a 
helyi szükségletek kielégítése érde
kében lehetővé kell tenni tűzifából 
rövid fűrészáru termelését;

4. az erdei rakodók készletének fel
töltésével biztosítani kell a lakosság 
száraz tűzifával való ellátását;

5. a kitermelés anyagtakarékossá

gának további fejlesztésével, az er
dők kitakarítása révén biztosítani 
kell a megtermelt faanyag lehető 
legnagyobb hasznosítását és mind
ezek révén el kell érni, hogy fa
importunk az 1957. évihez képest 
mintegy 72 millió devizaforinttal, va
gyis 8,5%-kal csökkenjen.

D) Az erdőgazdasági munka ter
melékenységének fokozása, a terme
lési költségek csökkentése érdeké
ben:

1. Lehetőleg már a hároméves terv 
időszaka alatt végre kell hajtani az 
erdőgazdasági munkabéreknek a nép
gazdaság egyéb ágazataiban fizetett 
átlagbérekhez való arányosítását, 
meg kell vizsgálni a munkások 
munkahelyre való szállításának, tű
zifajuttatásának, az alkalmazottak il
letményföldjének, szolgálati lakásá
val kapcsolatos térítésnek kérdését 
és oda kell hatni, hogy a bérpolitikai 
célokra évenként rendelkezésre álló 
összegek elsősorban az állandó szak
munkások és a különösen alacsony 
keresetű dolgozók bérének javítását 
szolgálják; a gazdaságvezetés és a 
szakszervezeti bizottság gondoskod
jék arról, hogy a dolgozók érdekében 
hozott törvényes rendelkezések és a 
munkavédelmi utasítások maradék
talanul végre legyenek hajtva;

2. tovább kell fejleszteni az erdő
gazdaság műszaki színvonalát, mi
nél nagyobb mértékben gépesíteni 
kell a nehéz munkát — elsősorban 
a fel- és leterhelést — speciális 
erdőgazdasági gépeket kell besze
rezni, 600 km erdei utat kell a terv
időszak alatt megépíteni;

3. fel kell karolni az újítómozgal
mat, az erdőgazdságokban munka
versenyt kell indítani a gépek jobb 
kihasználására, egyszerű versenyfel
tételeket kell megállapítani és a leg
jobb eredményt elérőket jutalmazni 
kell;

4. az erdőgazdaságokban takaré
koskodni kell az anyaggal és ener
giával úgy, hogy az ilyen természetű 
költségek a jelenlegi szinthez mérten 
legalább 30 millió forinttal csökken
jenek a tervidőszak alatt;

5. meg kell indítani az erdei szak
munkásképzést — biztosítani kell 
minden szakember részére a rend
szeres továbbképzést — külön figyel
met kell fordítani a fiatal szakembe
rek nevelésére az erdőgazdaságok
ban;

6. az erdőgazdaságoknak szerződ
niük kell a termelőszövetkezetekkel 
és gépállomásokkal egymásnak mun
kaerővel, energiával való megsegíté
sére és az ilyen kapcsolatok megerőAz erdőgazdasági dolgozók ezen intézkedések kezdeményezésével, valamint az erdőgazdálkodás második hároméves tervének sikeres megvalósítására irányuló törekvésükkel harcolnak az MSZMP és a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány célkitűzéseinek valóraváltásáért. A tanácskozáson résztvett küldöttek ígérik, hogy erőiket nem kímélve munkálkodnak a munkáshatalom gazdasági és politikai erősítésében. ígérik, hogy teljesíteni fogják a tanácskozás jelszavát:

„TÖBB, JOBB ÉS OLCSÓBB FÁT ADUNK A NÉPGAZDASÁGNAK”, minden dolgozónak közös ügye — a szocializmus építésének érdekében!

sítésére kell felhasználni a helyi érté
kesítési lehetőségeket;

7. az erdőgazdasági dolgozók ré
szére 150 lakás beruházásból történő 
építésével és saját házépítési szövet
kezet alapításával lehetővé kell tenni 
a lakáshiány fokozatos enyhítését.

E) A dolgozóknak a vezetésbe való 
széleskörű bevonása érdekében:

1. a gazdaságvezetésben meg kell 
valósítani a központi irányítás és a 
vállalati önállóság helyes összeegyez
tetését;

2. az erkölcsi ösztönzés módszerei
vel elsősorban az erdőgazdasági párt- 
alapszervezetek és szakszervezeti bi
zottságok munkája révén mozgósí
tani kell a dolgozókat a tervek telje
sítésére, az utasítások maradéktalan 
végrehajtására;

3. a dolgozók legszélesebb körű ak
tív támogatásával meg kell védeni 
az állami erdővagyont;

4. az üzemi tanácsokon és terme
lési tanácskozásokon keresztül bizto
sítani kell, hogy a dolgozók közvet
lenül résztvehessenek az erdőgazda
ságok legfőbb kérdéseinek eldöntésé
ben, javaslataikat nyilván kell tar
tani és azok felhasználásáról rend
szeresen be kell számolni;

5. az önálló elszámolás elemeinek 
alkalmazásával az erdészetekben és 
erdészkerületekben fokozni kell a 
dolgozók aktivitását, jobb pénzügyi 
eredmények elérésére irányuló erő
feszítéseit;

6. a nyereségrészesedésen keresztül 
meg kell valósítani egy-egy erdő
gazdaság egész kollektívájának kö
zös érdekeltségét a gazdaság minél 
jövedelmezőbb működésében.

F) Az erdőgazdaság munkájához 
szükséges társadalmi támogatás el
nyerése érdekében:

1. az erdőbirtokossági társulatokon 
és mezőgazdasági termelőszövetkeze
teken keresztül biztosítani kell, hogy 
a közel 200 000 ha erdőbirtokossági 
társulati és termelőszövetkezeti er
dőben is ugyanolyan színvonalú gaz
dálkodás folyjék, mint az állami er
dőkben;

2. a magánerdőkben folyó gazdál
kodás szakszerűségét a tanácsokon 
keresztül meg kell erősíteni;

3. a KISZ és úttörő-szerevezeteken 
keresztül ifjúságunk további töme
geit kell bevonni a faültetésbe és a 
létrehozott fásítások védelmébe;

4. az Országos Erdészeti Egyesület 
helyi csoportjain keresztül széles
körű propagandát kell kifejteni a 
nyárfásítás előmozdítására.

s
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Teljes üzemben a győri 
erdőgazdaság magyaróvári erdészete

Gépek minden munkaterületenKödös, szürke novemberi napon látogattuk meg az ország egyik legnyugatibb erdészetét. Hatalmas területen, változatos*  és tegyük hozzá nehéz feladatokat kell megoldaniok a vezetőknek és dolgozóknak egyaránt. Ezeket a feladatokat csak új módszerekkel fogják tudni megoldani, mert az egyre iparosodó környék felszívja a munkaerőt és a bérfeszültség is nagy.A diósi csemetekert’ben Szl&ny Ferenc csemetekentkezelő kitűnő segítséget kapott Patassy Géza és szerelőtársainak külpontos suhángki- 
emelőjével. Ez a minden eddigi hasonlót felülmúló gép napi átlagban — a vonóerőtől is függően — 60— 
80 000 csemetét és suhángot is ki
emel. A gép nélkül napi 40—45 munkás keze is szükséges volna, így meg 10—15 dolgozó is könnyebb munkával győzi a munkát. Igaz, hogy ennek a létszámnak a biztosítása is nehéz! Nem mellékes az a körülmény sem, hogy a kiemelés önköltsége mintegy 50 százalékkal kevesebb, pedig néha még két Zetor kell a vontatáshoz is. Ha a gazdaság 195£t-ben megkapja a Super Zetor traktort, még olcsóbb, még könnyebb lesz a kiemelés. A csemetét felhasználó erdészek pedig örömmel látják, hogy a géppel kiemelt csemeték gyökérzete hibátlan, sértetlen és bíznak benne, hogy ez is elősegíti a jobb megmaradási eredményt.

„Köszönjük a gépet az újítóknak, 
akik nélkül nagy bajban volnánk a 
tervteljesítéssel“ — mondták búcsúzóul a csemetekert dolgozói.Az erdészethez tartozik a Hanság nagy része is. Itt nagyszabású természetátalakítás folyik, amelyhez már az elmúlt nyáron komoly segít
séget adtak az itt dolgozott KISZ- 
brigádok is. Az erdészet az eddig csak gyenge, „Hanyi“ szénát adó területeken SZ 80-as traktorral forgatta meg a talajt, amely ezután

Németh Antal még kézzel végzi a papírfa 
fehérre kérgezését, de a munka egy ré
szét hamarosan géppel végzik a magyar

óvári erdészetnél

1—2 évig mezőgazdasági művelésre került és most már egy részén tele
pítik a gyorsannövő fafajokat 100 és 
100 hektárra. Távol minden lakott helytől rendkívül nehéz munkaerőproblémákat kell leküzdeni és ezért dolgoznak örömmel a jól bevált, szovjet mintájú csemeteültető gépekkel.

Gaál Nándor kerületvezető erdész irányításával még az ősszel mintegy 35 hektáron végeznek telepítést géppel. Közben Kovács Imre munkacsapatvezető felügyelete alatt egy népesebb munkacsapat az előző erdősítés hiányait pótolja, mert azt akarják, hogy a Hanság területén mintaszerű erdősítés legyen. A látottak alapján megvan minden remény erre!Komoly probléma itt a dolgozóknak biztosítani a „napi keresetet“, mert bizony a 8 órát nem tudják kidolgozni. A feneketlen sáros utakon napi 2—4 órát töltenek járműv^kpn, amit normával bizony nem lehet fizetni, viszont sötétben sem lehet közlekedni. Pedig a „napi kereset-, re“ nekik is szükségük van!A rendkívüli ieiadatok rendkívüli megoldását kívánják a gazdaságtól. 
Mielőbb jól felszerelt munkásszál
lást a Hanságba!A vendégmarasztaló sár csak nehezen tette lehetővé, hogy még nappal eljussunk az erdészet másik jellegzetes területére, a Duna árterére. A Rajka közelében levő Gutor szigetet látogattuk meg, ahol Schmidt Vencel kerületvezető erdész vezetésével; 1100 köbméter nyár- és fűzanyag kitermelésén dolgoznak a szorgalmas favágók. Már szinte nem is újság, hogy itt is mo
tor zaja veri fel az erdők csendjét és festi alá a hatalmas fák ledöntésének ismétlődő zaját.

Kellei Imre motorfűrésze egymásután dönti a törzseket, ezek azonban sokszor okoznak csalódást a hossztolóknak.
„Túltartott, rossz erdő ez már, 

épen ideje, hogy lekerüljön — kesereg Schmidt erdész. — Bizony nehéz 
lesz itt az előírt szerfamennyiséget 
kihozni!“

„De talán a kevesebb minőségi 
követelménnyel járó export papírfa 
kisegíti majd“ — vigasztalja Hor
váth Emil fahasználati előadó, miközben a papírfával rakodó üzemi kocsikat nézi. Mert itt bizony a közelítés együtt megy a termeléssel, hiszen mire a téli fagy és jégár megjön, a fát biztonságba kell helyezni.A jó munka mellett azért itt is van panasz. A kihelyezett üzemi kocsisok szállása hiányosan van felszerelve, a rossz átkelőcsónak (az is csak kölcsön), pedig hangos szóval kiált új csónak után! R°rné1iiik egyik panasz sem talál süket fülekre.Kőrútunk végén a vasúti rakodót 

látogattuk meg, ahol ugyan már megjelent a finn gyártmányú kérge- 
zőgép, azonban a hatalmas papírfa szállítási kötelezettség — még ez évben 1500 köbméter — sok kézimunkát is igényel. A kérgezőgép igazi tudását csak a jó minőségű fenyőanyagon tudná megmutatni, nem a mi ártéri nyár és fűz anyagunkon.

Patassy Géza és társai külpontos suháng- 
kiemelő újítása a győri erdőgazdaságban 
a legjobban bevált az eddigi próbálko

zások közül

A Hanság hatalmas erdősítési feladatait 
csak a gépek segítségével lehet meg
oldani. Soli János és Nagy Géza nagy 
gyakorlattal végzik a kézi munkát az 

ültető gépen

Schmidt Vencel kerületvezető erdész mu
tatja meg az átfűrészelés helyét, hogy 
minél több értékes iparifa kerüljön ki a 

ledöntött törzsből
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Megtízszerezik 
a nyár-suháng termelést 

a keszthelyi erdőgazdaságban
A keszthelyi erdőgazdaság az idén 

is folytatja a kopár területek fásí
tását. Elsősorban a keszthelyi, a 
nyírádi és a tapolcai erdészet kopár 
területeit fásítják. Hatvan hektár
nyi területen gödrös ültetéssel vé
gezték és végzik a kopár fásítást. 
Az eredmények elérésében Hor
váth Tibor keszthelyi szakelőadót 
épp úgy dicséret illeti, mint H á- 
mori Jenőt, a diszelharaszti kerü
letvezető erdészt.

Ami pedig a kivitelezésre átvett 
fásítást illeti, ezen a téren a keszt
helyi erdőgazdaság jelentős munkát 
végez. A balatoni intézőbizottságtól 
ugyanis nyolc hektár területet vett 
át szélvédő pászta kialakítására. A 
Keszthely melletti Fenékpusztán 
SZ—80-assal mély szántanak, rigolí- 
roznak, hogy mintegy hét hektáron 
sorfát ültessenek a Balaton men
tén.. Zetor-lyukfúróval dolgoznak, 
majd kézi erővel végzik a sorfásí
tást. Fenyőt és cserjét ültetnek. Eb
ben a munkában Tóth Máté mun
kacsapata ért el szép eredményt. 
Különben a keszthelyi erdőgazda
ságnál még az az újság, hogy hat 
új csemetekertet létesítenek, még 
pedig a szükséges nyársuháng biz
tosítása céljából. Eddig a keszthelyi 
erdőgazdaság csak évi 15 000 nyár- 
suhángot tudott előállítani, jövőre 
már, az új csemetekertek beállítá
sával 150 000 nyársuhángra számít
hatnak.

■Erdősítés az -Qrdcíliáfoit
Az Erdőháton már hetek óta folyik 

az erdősítés. A jánkmajtisi erdészet
nek három hektáros csemetekertje 
van Fülesden. November elejéig 
325 000 csemetét, többnyire zöld ju
hart, amerikai és hazai kőrist 
emeltek ki. A terv szerint egy darab 
csemete körülbelül 25 fillérbe került 
volna, de 18,7 fillérből hozták ki. A 
csemeték egyik részét a jánkmajtisi. 
másik részét pedig a társerdészetek
ben használják fel. Ebben az évben 
0,8 hektárral bővítik a csemeteker
tet. Vetés előtt a makkot gondosan 
megvizsgálják.

Az Erdőháton évek óta felhalmo
zódott a felújítatlan vágásterület. 
Ezekben a hetekben 51, tavasszal pe
dig 53 hektár vágásterületet újítanak 
fel. Fülesden 22 hektár teljesen hasz
navehetetlen mezőgazdasági területet 
erdősítenek be. Ugyanakkor a legel
tetési bizottságok megbízásából Csen- 
ger meliett erdősávot és egy kisebb 
erdőt telepítenek. Nyolcvanöt hektárt 
nyárral ültetnek be, ami az őszi és a 
tavaszi erdősítésnek körülbelül a fe
lét teszi ki. Fülesden, Jánkmajtison 
és Csegöldön makkal is erdősítenek. 
Érdemes még megemlíteni, hogy Tóth 
Dezső gyertyánosi kerületvezető er
dész csemeteültetési és makkvetési 
versenyre hívta ki Torma Gyula 
jánkmajtisi kerületvezetőt.

Motorfűrésze« tapasztalatok 
a nógrádsipeki erdészkerülethen

A szécsényi erdészet nógrádsipeki erdészkerületében 350 köbméteres ter
melés volt előírva motorfűrésszel. Már ötödik hete folyik a termelés MP 50-es 
benzinmotoros fűrésszel. Voltak kisebb-nagyobb üzemzavarok. Ennek elle
nére az előírt termelést november 18-ára befejezték és most újabb 500 köb
méteres termelés indult meg. Remélik, hogy a tapasztalatokon okulva most 
már /nagyobb teljesítményeket tudnak elérni. Fokozni tudták volna a ter
melést, ha a motor meghibásodása esetén a termelés színhelyén lehetett 
volna az egyes alkatrészeket cserélni s nem kellett volna a motort 30—40 
kilométer távolságra javításra küldeni. Igaz, hogy a balassagyarmati erdő
gazdaság az erdészek kérésére hiba esetén szakképzett motorszerelőt küld 
ki, de ez minden esetben egy-két napot jelentett. Ilyenkor a tartalék-motor 
került elő, de megtörtént, hogy a tartalék is elromlott és persze a kieső idők 
lényegesen csökkentették a napi teljesítményt. Ez az első 28 nap kiértéke
lése alapján napi 12,5 köbméter volt.

Igen sokat jelentett azonban a motorkezelők háromhónapos iskolája, de 
ajánlatos volna olyan tanfolyam szervezése is, ahol a motor működésének 
és javításának szakszerű feladataival behatóan foglalkoznának. Pásztor La
jos motorfűrészkezelő, aki nagy szakértelemmel és körültekintéssel végzi a 
döntési munkálatokat, szívesen tanulna tovább. A hossztolásban Király Ba
lázs motorfűrészes tűnt ki. A dolgozók általában szeretnek motorfűrésszel 
dolgozni és ma már keresetük is nagyobb, mint amennyit kézi erővel tud
nak elérni.

Egyre bővül
Lassan kibontakozik az erdőgyűrű 

Budapest körül. Nemcsak Buda lesz 
fában gazdag, hanem Pest homokján 
is fiatal erdők, ligetcsoportok zöldül
nek néhány év múlva. A budapesti 
erdőgazdaság ez évben főleg a külső 
pesti kerületekben erdősít. Százhúsz 
hektáron ültet csemetét, suhángot. 
Diákok, munkások, nyugdíjasok segí
tenek a nagy munkában.

Gimnazista lányok védik 
a csemetéket

A budapesti erdőgazdaság vezetői
nek ez év őszén legnagyobb gondot 
a Határ út melletti terület erdősíté
se okozta. Határerdőnek hívják e 
részt a környék lakói, csak éppen az 
erdő nyomait alig lehetett felfedez
ni. Egy két fa maradt mutatóban. 
Most valóban erdő lesz a Határerdő. 
Igen ám, de hol vegyenek munka
erőt tíz hektár fásításához. A Fővá
rosban ezer munkaalkalom van, né
hány napos fásításra pénzért nehéz 
jelentkezőt találni. A fiatalokhoz 
fordultak segítségért. Engi Vera a 
XX. kerületi tanács dolgozója moz
gósította az önkéntes brigádokat. 
Gödörásógépet az erdőgazdaság 
adott és az ültetést több száz úttörő, 
diák és ifjúmunkás végezte. Egy 
n,ap alatt mind a tíz hektárt beültet
ték. Mire a vezető erdőgazdasági 
szakemberek kimentek, hogy taná
csaikkal segítsenek, a fiatalok már 
régen túl voltak a munkán. Ezzel 
azonban nem fejeződött be tevé
kenységük. A Bagi Ilona leánygim
názium védnökséget vállalt a cse
meték felett. Délutánonként kettes
hármas csoportokban látogatják „er
dőjüket“, mert az ültetést követő 
napokban néhány csemetét kitörtek 
a vásott gyerekek. Erősen fogadkoz- 
nak, tavasszal ők kapálják, sőt lo
csolják is, ha szükség lesz rá.

A kispesti erőmű területén üzemi

A BUDAPESTI ZÖLDÖVEZET

méretekben nem nagy fásítást vé
geznek. Mindössze ezerháromszáz su
hángot ültetnek el. Mégis ez a bu
dapesti erdőgazdaság egyik legked
vesebb munkahelye. Nagyon sürgős 
volt már itt a fásítás. Füst és gáz 
szennyezi a levegőt. Gyorsan növő 
fafajokat ültettek, de itt nem a ki
termelés, hanem az üzem szépítése 
és a levegő tisztítása miatt.

A Margitsziget mostohaöccse
Az Óbudai Hajógyár szigete egy

kor azonos rangú volt a Margitszi
gettel. Később, főleg az Árpád híd 
épülése után egyre elhanyagoltabb 
lett. A Dunaparton még csak a gyár 
strandja, sportpályája van. Egy kis 
területen itt nevelik még a Margit
szigeten kiültetésre kerülő virágokat, 
cserjéket. A sziget nagy része, mint
egy százhúsz hold, ápolatlan. Az 
őszön megkezdték az előkészületeket 
rendbehozására. A munkát Láng 
János kerületvezető erdész és Ko- 
menda László kertész irányítja. Első 
lépésként a fásításra került sor. A 
szigeten nincsenek még sétautak, de 
tervezett helyükön, a korhadó füze
sek, kiöregedett jegenyék összevisz- 
szaságában már láthatók az egyenes 
sorokban ültetett csemeték. Több 
helyre nemesnyárfa csoportokat, 
ligeteket terveztek. A díszfákat jö
vőre ültetik ki. A Margitsziget „mos
tohaöccse“ néhány éven belül ked
velt szórakozóhelye lesz főleg a 
közelben lakó Angyalföldieknek.

A budapesti erdőgazdaság büszkén 
emlegeti a Rákoskeresztúron és a
IV. kerületi Székács dűlőben vég
zett munkáját is Rákoskeresztúron 
nyolc és fél hektáron 76 000 fenyő, 
akác és nyárfacsemetét ültettek el, 
a Székács dűlőben pedig kilenc és 
félhektárt fásítottak. Egyebek között 
37 000 nyárfasuhángot tettek földbe.

András Ida
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Mikor talál széles visszhangra 
az egri erdőgazdaság versenyfelhívása

Talán nem árulunk el titkot, s 
nem vágunk az események elébe, 
ha bevezetőül elmondjuk, hogy az 
egri erdőgazdaság dolgozói még eb
ben a hónapban terjedelmes ver
senyfelhívással akarnak az összes 
többi erdőgazdaság dolgozóihoz for
dulni. Az egriek ebben a felhívás
ban a tervek teljesítésén, a munka 
minőségének javításán, a termelé
kenység növelésén kívül legalább 
félmillió forintos megtakarítást is 
vállalnak.

Ami a felhívás mögött vanA versenyfelhívás mögé tekintve, igen érdekes felfedezésekre bukkanhatunk az erdőgazdaság munkáját illetően. Az előző években a gazdaság aligha érezhette volna magát elég erősnek hasonló felhívás kibocsátására. A múlt évben, bár termelési tervüket teljesítették, alaposan ráfizettek a nagyüzemi csemetekertre, igaz, hogy nem a saját hibájukból. Az ellenforradalmi események miatt nagymennyiségű túltartott fásítási anyagot kellett végleg lerendezniök, s ez a hétszázezer forintos veszteség jelentette az összesen közel egy és negyed milliós veszteségnek a zömét. A többi nagyrészt a vadkárokból, valamint az anyag- és árkülönbözetből és végül de nem utolsó sorban, a munkaszervezés hiányaiból, nem ritkán kapkodásból adódott.
Szoros kapcsolat 

a termelőszövetkezetekkelA munkaszervezés javítása volt tehát az első feladat az idei gazdasági év kezdetén. Mint Adamkó József igazgató és Bíró Lajos főmérnök elmondja, az idei év már kezdetben sokkal biztatóbb eredményekkel indult, mint az előző. A munkaerő és a szállítási eszközök biztosításánál igen nagy előnyt jelentett az,' hogy az OEF utasításának megfelelően szorosra fűzték a 
kapcsolatot a termelőszövetkezetek
kel és az állami gazdaságokkal. Az elegendő munkáslétszámnak és szállítóeszköznek is nagy szerepe van abban, hogy november közepéig, vagyis másfél hónap alatt, az erdő
gazdaság negyedévi fakitermelési 
tervét 70 százalékra teljesítette, így 
joggal bíznak abban, hogy december 
végéig a tervezett harmincezer köb
méter helyett negyvenezret termel
nek ki. A kölcsönös segítségnyújtásnak a termelőszövetkezetekkel és állami gazdaságokkal az anyagiakban is megmutatkozik a haszna, mert már indulásnál mintegy két 
forinttal csökkent köbméterenként 
a fatermelési- és a fuvarköltség.Igen szépen haladtak az erdősítéssel is, remélik, hogy még az ősz 
folyamán teljesíteni tudják egész 
évi, 360 hektáros erdősítési tervü
ket. Ez főleg azért lenne kedvező, mert tavasszal nehezebb lesz a munkaerő biztosítása.

Kétségtelenül igazuk van az egri erdőgazdaság dolgozóinak, amikor versenyfelhívásuk összeállításánál a fejlődő műszaki berendezésekre, valamint a gépekre is bizakodó pillantást vetettek. Nemsokára üzembe 
helyezik az újonnan épült szilvás- 
váradi drótkötél-pályát, amelyen átlag 2000 köbméter faanyagot szállíthatnak le, ezenkívül már működik a 600 méter hosszú bélapátfal- vai földcsúszda, amely évente 1000 köbméter faanyag szállítását teszi olcsóbbá és gyorsabbá.
A gépek alaposabb kihasználásaAnnak ellenére, hogy az erdészetek dolgozói nagyra értékelik a korszerű technikai berendezéseket, s belátják, hogy a gépek a csemeteültetéstől a suhángkiemelésig, a talaj előkészítéstől a közelítésig hasznos és olcsó segítőtársaik, valahogyan mégis van olyan munkafolyamat, ahol úgy látszik nem tudják igazán barátjukká fogadni a gépet. Ez pedig a gépi fakitermelés. Tizen

egy motorfűrészüket és négy vil
lanyfűrészüket jóval teljesítményük 
alatt használják ki, a gépi kitermelés alig haladja meg néhány tized köbméterrel a kézi termelést. Az erdészeteknél sokkal lelkiismereteseb
ben kell kiszolgálni a motorfűrésze
ket, csökkenteni kell a gépállásokat, 
ha a verseny felhívásban vállalt 
ezer köbmétert el akarják érni, lel
tári fűrészenként.Éppen a gépek jobb kihasználása kedvéért, új módszert vezettek be az idén, még pedig azt, hogy a gépállomást csak az üzembiztonságért és a határidők betartásáért teszik felelőssé, a gépek kihasználásért 
viszont az erdészetvezetők felelősek. A gépi fakitermelésnél sokat vár
nak a napokban munkába állított 
hét új egyszemélyes motorfűrésztől, a hamar közkedveltté vált druzsbá- tól. Az új gépek kezelőit kéthetes tanfolyamon képezték ki s bizo-*  nyosra veszik,’ hogy ezeknek a gépeknek a kiszolgálása simább, szervezettebb lesz, mint a többi motorfűrészé.

Az igazi aranyfedezetAz egri erdőgazdasághoz tartozó kilenc erdészet dolgozói az idei évadban öt főszempontot tűztek maguk elé. Még pedig először a fűrész
gépek teljesítményének fokozását, másodszor azt, hogy a faanyagmoz
gatásban saját fogataikat nyolcvan 
százalékban foglalkoztatják, harmadszor: betartják a minőségi fa
kitermelés előírásait, negyedszer: a 
szakszerű faanyag tár olást, a rako
dási rend kialakítását, végül pedig 
a társadalmi tulajdon leggondosabb 
védelmét. Mindezek a szempontok lelkiismerettel és felelősségtudattal telítve, igazi aranyfedezetté válhatnak és az egriek versenyre hívó szava a saját példamutatásuk nyomán talál majd valóban széleskörű visszhangra.

Százéves
A SZEGEDI GYUFAGYÁRTÁS
Száz évvel ezelőtt 1858. őszén kezdődött 
meg Szegeden a gyufa elődjének, az úgy
nevezett vilió gyújtónak a gyártása a mai 
modern gyufaipari vállalat helyén. Ma 
korszerű gépekkel készítik a gyufát és 
ízléses csomagolásban kerül forgalomba

Hatalmas mártógépek sokmillió gyufa
szálat mártanak foszforba

Futószalagon készül a doboz

Gyufahegy a szárító üzemrészben

AZ ERDŐ
MEGJELENIK HAVONTA

ELŐFIZETÉSI ÁRA: 
egy évre 60 Ft. félévre 30 Ft
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Levelezői újítási pályázatunk első dí
ját — mint ahogy arról már előző szá
munkban hírt adtunk — Radnóty Alfréd, 
a soproni tanulmányi erdőgazdaság mér
nöke nyerte. Pályamunkáját csaknem tel
jes terjedelemben közöljük. A többi pá
lyamunkából részleteket lapunk legköze
lebbi számában hozunk.Az erdőgazdaságnál a legnehezebb erdei munka az anyagok mozgatása, le- és felterhelések, emelések stb. a különböző faválasztékok közelítése.Az ezzel kapcsolatos kérdéseket az alábbiak szerint csoportosítanám^A) Lóval, vontatóval, csőrlővel 
történő anyagmozgatások.B) Kézi fel- és leterhelések.C) Kézben, vállon, saroglyán tör
ténő közelítések.D) Emelő alkalmazása.

A) 1956. augusztusában kezdtük meg először a sodronykötél használatbavételét az erdőgazdaságban. Az adott terep lehetetlenné tette mindennemű, más módon történő közelítés lehetőségét és anyagkiszállítás megoldását. Az erdőrészben ugyanis (Brennberg—Rammelárok) egy mély katlan volt, ahol túltartott öreg fák kerültek már részben a közelítés évét megelőző időkben is kitermelésre. A fiatalos záródásával a magfák kitermelésre kerültek.Ezeknek a fáknak a társait a kérdéses évet megelőző időkben rövid választékokká aprították össze és a katlan egyik pontjánál idegen kerteken keresztül vonszolva buktatták le egy keskeny földútra a házak között, majd onnan történt többszöri kézi közelítéssel és átrakással a továbbszállításuk. Természetesen ez a munka rengeteg fizikai erőkifejtést igényelt, nem is beszélve arról, hogy az értékesebb faválasztékok hiányoztak a kitermelésből így az adott helyzetben az alábbi megoldást választottuk:A katlan peremvonalán levő bükkfára 4 m magasságban egy terelőcsigát szereltünk fel (lásd az ábrát). Kitűztük és kitisztítottuk a katlan fenekétől fel a peremig a szükséges

Tartókötél kifeszítése kézi csörlő segít
ségével terelő csigán átvezetve

200 fm hosszú és 1,2 m széles közelítőnyomot. A szintkülönbség mintegy 30 m volt, de a perem felé hirtelen emelkedővel. A terelőcsigán átvezetve a 10 mm-es sodronykötél egyik végét, ezt a kiközelítendő fa- gyártmányfeldolgozási rönkre erősítettük áthurkolással, a kötél másik végét pedig, csörlő hiányában, féllánctalpas vontató vonóhorgára rögzítettük. A perem szélén volt egy keskeny földút, melyen a vontató fütty jelekkel irányítva mozgott előre és a hegyoldal peremére felhúzott anyag „kipartolása“ után pedig visz- szafelé. Ugyanezzel a módszerrel 0,8—1,0 űrm3 tűzifát is tudtunk egy átkötözéssel felközelíteni a katlanból.A felvontatott anyagot részben összeraktuk, részben pedig azonnal át lehetett rakni szállítóeszközre, mert a perem elérésének pillanatában a fel közelített választék a vonóerő következtében a föld felett függött (lásd az ábrát).A leírt egyszerű módszerrel napi 30 m3 faanyagot tudtunk a katlanból kiközelíteni. Mindebben természetesen nincsen semmi rendkívüli, csak azért részletezem ennyire, hogy érzékelhető legyen, milyen csekély anyagi és gépi felkészültséggel is meg lehet oldani az előző időkben meg nem oldott, de ma már mind többször elénk kerülő közelítési problémákat.Meg kell itt említenem, hogy 1957 őszén erdőgazdaságunktól többen jártunk kinn a brnói tanulmányi er
dőgazdaságnál tapasztalatcserén. Ezzel kapcsolatban egy ott látott helyes részlet kérdésre szeretnék rámutatni. Az volt a tapasztalatunk Csehszlovákiában, hogy iaz élőfára felszerelt terelőcsigát tartó láncot bőrpapuccsal, vagy gumiövei látták el, hogy a húzófeszültség útián föllépő káros mechanikai igénybevételét a fának némileg csökkentsék. Ez nagyon fontos megoldás, mert a tartófák „nyúzottsága“ lényegesen csökken.B) Kézi fel- és leterhelések.A szekérre történő fel- és leterheléseknél (fűrészrönk, fagyárt- mányfa, bányafa stb.) a fa emelése túl nagy teher a dolgozó részére, és annak erős fizikai igény bevét elét jelenti. Ezt a problémát — megfelelő helyi adottságok esetén az említett választékok egy részénél — az alábbi elvvel oldottuk meg.

A szekér oldalához támasztott és 
lapos vaskampókkal ellátott ruda- 
kon a szekérből kifogott ló húzza fel 
a rönköt. A szekér oldalán levő vaskarikába erősített lánc a földön fekvő rönk alatt áthúzva a szekér oldalára merőlegesen kerül átvetés- re, a túlsó oldalra, ahol másik vége a vontatást, illetve felterhelést végző ló hámfájára nyer bekapcsolást. A ló húzóerejének segítségével másodpercek alatt felkerül a szekérre. Előnye, hogy a húzás a felvontatással ellentétes oldalon történik és emberi erőt nem igényel, csak kellő irányítást.Rakoncás kocsinál a felterhelő rudakat a szekér kerekéhez (felsőperemre) támasztottuk és lánccal rögzítettük az elcsúszás ellen. Ezzel a módszerrel is többszáz köbméter faanyag felterhelését végeztük el az elmúlt évben.

A leterhelést két módon végezhetjük. A felterhelés alkalmával a rönkök között elhelyezett rövid láncok segítségével leterheléskor a szekér
nek támasztott rudakon a faanyag 
lehúzható. A másik módnál a szekér első és hátsó kerekét lánccal összekötjük és az említett rönkökön levő rövidláncok segítségével a deszkabéléssel ellátott rudakon a szekérről hátrafelé vontatjuk le lóval a faanyagot. A súrlódás megakadályozására a rönkök között rövid, sima széldeszkák helyezendők el felterheléskor, hogy a lehúzatás köny- nyebb legyen. Kisebb (alkalmi) vas-

A katlan peremvonalán lévő bükkfára 
4 méter magasságban szerelték fel a 

terelő-csigát

úti rakodókon, ahol nincs csörlő, ez 
a felterhelési módszer szintén al
kalmazható a ló vonóerejének felhasználásával vagonok felterhelésénél. Itt azonban, miután a húzás és felterhelés azonos oldalon történik, 

terelőcsigát iktatunk be a munka
műveletbe. A csigát a vasúti kocsi egyik rakoncájára a fel terheléssel ellentétes oldalon szereljük fel.A szekérrel történő fel- és leterhelés fenti módszerével a fogat állását V4-ed idejére lehetett lecsökkenteni, ami azt jelentette, hogy rövid szakaszon történő közelítéseknél a fogat fordulatainak számát növelni tudjuk.C) Kézben, vállon történő közelí
tésekA kézi közelítés jóformán minden fakitermelési munkahelynél előfordul. A nehéz választékok kivételével alig van olyan, amit nem kell a kitermelés helyéről elmozdítani. A kézi közelítés megkönnyítésére kétféle megoldással kísérleteztünk a közelmúltban.Az egyik végeredményben a kö-

A felvontatott anyag könnyen összerak; 
ható vagy pedig azonnal át lehet rakni 
szállító eszközre, mert a perem elérésé
nek pillanatában a felközelített választék 

a földfelett fut

télcsúsztató és eregető, a másik * részben a végtelen kötél elvén alap
szik.Az első megoldásnál a kötél két élőfa között került kifeszítésre, feszítődob, kézicsörlő stb. segítségével. / A kifeszítés egyik pontja a közelítő nyomon levő, a másik a nyomra nagyjából merőleges irányban húszhatvan méter távolságra levő élőfa volt. Az első fánál történt a feszítés, a másik fánál a kötél csak áthurko- lásra került.A használt sodronykötél 10 mm- es, pásztás keresztsodrású kötél volt, 150 kg/mm2 szakítószilárdsággal. A kötéltáblázat szerint jelen esetben 6000 kg szakítóerővel számolhattunk. Figyelembe kell vennünk, hogy — tartókötélről lévén I szó — a terhelés hatására a kötél 

felső részeiben hajlító igénybevétel is fellép. Gyakorlatilag tartókötélnél az egy kerékre eső összes terhelés a kötélfeszültség V25—1/3o~ad része lehet. Ezzel a gyakorlati számítással tehát 80 kg lehet a megenge
dett terhelés. Három százalékos

Kézi tolás a kifeszített alacsonyköteles 
kötélpályán, a gördülő csigákon felfüg
gesztett tartószerkezet 90 kilogramm ter

heléssel a végpontnál kikapcsolhatómaximális kötélbehajlással dolgoztunk, amit a munkások a harmadik, negyedik kísérletnél — ismert kife- szítési távolság mellett — már meglehetős érzékkel tudtak beállítani a kötél terhelésnélküli kifeszítésekor is.A próbatermelésnél már kevés igazítás volt szükséges (némi feszítés vagy kötéllazítás révén).
Az így kifeszített kötelet 35 m tá

volságon felül már háromlábú rúd- 
állványon szabadon felfüggesztett 
sarun vezettük keresztül, hogy a behajlás és a kötél alacsony vezetése mellett meglegyen a jó szállíthatóság feltétele is. A saru lemezvasból készült 60 cm hosszúságban, 3 m-es sugárív kiképzésével, de készíthető vaskarral fából is. A nyomásra, il
letve hajlításra igénybevett fa ter
helhetősége keményfánál 80 kg és 
100 kg/cm2, puhafánál pedig 60, il
letve 80 kg/cm2. A karcsúság (átmérő és hosszúság aránya) ismerete mellett és az adott terhelés mellett többszörös biztonsággal dolgozhatunk 5—6 cm felső átmérőjű fenyő rúdfával is, miután ez a legköny- nyebb. A teher csigákra felfüggesztett tartószerkezeten függ és a tartókötélen kézzel vagy vonóköit éllel mozgatható.A vállon vagy kézen történő anyaghordást ezzel a munkaeszközzel lényegesen megkönnyíthetjük és meggyorsíthatjuk.

A közelítő nyomok (meglevő vak- utak, csapák, régi szekérnyomok, földutak, vagy új utak) nagyjából 100—120 m távolságban kerülnek a közelítésnél bekapcsolásra. Ezt az 
alacsony köteles közelítő pályát rö
vid vagy könnyű bányafa, bányado
rong és féldorong, rúdfa, karámfa, 
szer dorong, papírfa, tűzifa stb. vá
lasztékok közelítésére használhatjuk. Kivétel az egyedi súlya miatt nehéz választék. A kötél magassága 2 m— 
3,5 m a föld felett. A teherfelemelés magassága 0,8—1,5 m. A gyakorlati 
terhelés két csiga esetén 100—150 
kg.A kötélpálya felszerelése 10—15 
percet vesz igénybe két munkással. 1 m3 50 m távolságra történő kézi tolása 20—30 percet vesz igénybe egyenletes lejtésű vagy sík terep esetén. Lejtőn lefelé fékrúddal lehet fékezni. A kötél két felfüggesztési pontját úgy szabályozhatjuk, hogy a szállítás iránya felé eső végponton a kötelet alacsonyabban függesztjük fel, mint a kiindulási pontot. A kézben vagy vállon történő anyaghordás ideje 50 m-re, 1 m3-re a gyakorlatban 80 perc körül mozog.Meredek terepen lefelé, külön vonókötéllel, mint eregető használható. Kiszolgáló személyzete két főből áll.1957 decemberében az erdőgazdaság faraktárában végrehajtott kísérletről az alábbi fényképek számolnak be. Megjegyzem, hogy itt élőfa helyett oszlopokat ástunk be a földbe, melyeknek az elmozdulásuk (és ennek következtében a kötél behajlása is) lényegesn nagyobb volt, mint a nyáron az erdőben történt kísérletnél.Természetesen még sók; módosítást végezhetnénk az ilyen rövid kötélpályán: megbízhatóbb teherkikap- csolás, mechanizált anyagmozgatás, félautomata fékezés stb. kérdése még megoldásra vár. Miután azonban abból az alapelvből indultunk ki, hogy minél egyszerűbb és köny-

Törzsemelő használata a Tanulmányi 
Erdőgazdaságnál
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nyen mozgatható eszközt adjunk fakitermelőink kezébe a nehéz kézi közelítés megkönnyítésére, ilyen műszaki megoldásokkal állítottuk be ezt az alapkísérletet.Az elmondottakból látható, hogy ez a munkaeszköz például tisztítási anyag kihordására nem feltétlen használható, és sok olyan helye van, ahol esetleg nem gazdaságos De van viszont tág használhatósági területe is a faanyag közelítéseknél, sőt még más munkaterületen is. Például házi építkezéseknél hosszirányú anyagszállításra, gyümölcsösben műtrágya, a szedett gyümölcs szállításra gazdaságos. Itt természetesen földbeásott oszlopok (lehorgonyozva) helyettesítik az élőfát.A pálya Iegyezőszerűen mozgatható, hogy minél szélesebb sávban felhasználható legyen a kifeszítési pont körül, A kötél kihúzása kitermelés után a tárolt anyag súlyvonalában történik. Ha a súlyvonalhoz való anyagösszehordás a 10—15 m-t meghaladja, a meglazított kötél egyik végét sugárirányban más élőfára erősítik fel. így pásztázzuk végig 30—60 m sugarú és 60—70 m ívhosszúságú körcikkekben a kitermelés helyét. A kötélpályát azután 
50—120 m-enként újból jel kell sze
relni a közelítő nyom mentén.

A jelszerelés súlya: kézi csörlő (kötélhossztól függően): 15—40 kg, terelő- és futócsiga, lánc, tartókarok, saru, mintegy 10—18 kg, 1 készlet 3 lábú állvány, mintegy 35 kg. Ezt a felszerelést kétkerekű kézikocsin könnyen szállíthatjuk, illetve mozgathatjuk az 50—120 m-es távolságban.Sűrű aljnövényzet vagy második koronaszint esetében is feltétlenül jobb munkaeszköz a kézi közelítő kötélpálya a vállon történő anyagösszehordásnál, vagy a fogattal történő állományrongáló közelítésnél. A rövid kötélpálya használatához ugyanis csak 1 m széles tiszta szállítási sáv kell és ebben is lehet nyomásra enyhén lehajló aljnövényzet, fa vagy cserje. Az anyag kivontatása a kötélpályára történt felfüggesztése után lóval is történhet terelőcsigán átvezetett vontatókötéllel, amikoris az üres futócsigákat a felterhelő pontnál álló munkás jobb kivitelű madzaggal visszahúzhatja kiindulási helyére.Ismert tény, hogy a sodronykötél élettartama csökken, ha a kötél feszültségét gyakran és tág határok között változtatjuk. Ez itt is fennáll. Véleményem szerint azonban az itt használt 60—70 fm hosszú, 10 mm-es sodronykötél rövidebb amortizációja feltétlenül kifizetődik az egyik legnehezebb és legszükségesebb munkafolyamat megkönnyítése, meggyorsítása és félmechanizálása révén.Az erdő állományszerkezete nem mindig teszi lehetővé az alacsonyköteles, egyszálas eregető, illetve kötélcsúsztató használatát. Ezért foglalkoztunk végtelenített kötéllel (szintén alacsony felfüggesztésű), 
amely ingajárat szerint működik.

D) Emelő alkalmazása.Nem tartozik szorosan a kézi fei-, leterhelésekhez, de miután bevált munkaeszköz, külön tárgyalnám ennek használatát.A gyakorlatban az átmérőtől függetlenül általában két munkás támasztja alá a motorfűrész által darabolásra kerülő fatörzset. Alátámasztás nélkül igen sok esetben beszorulna a motorfűrész lánca. Ennek megkönnyítésére szerkesztettük az erdőgazdaság műhelyében a köny- 
nyen mozgatható törzsemelőt, ame
lyet egy ember kezel. A kétkarú emelő karhosszúságait úgy méreteztük, hogy nyolcszor kisebb erő 
tud egyensúlyt tartani a jeleme
lendő törzzsel. Az eddigi használat után megállapítható volt, hogy har
minc—harminchat cm mellmagas
sági átmérőjű ledöntött törzs is 
emelhető egy ember által a motor- 
jűrész darabolási műveletéhez meg

Eredményjavulás SzombathelyenA közelmúltban a szombathelyi erdőgazdaság öt erdészetének és egy faárutermelő üzemének erdészei, szakszervezeti bizottsági elnökei és dolgozóinak egy része Szombathelyen termelési értekezletet tartott. Az értekezleten a MEDOSZ képviseletében megjelent Halász József főtitkár.
Mihályka Gyula az erdőgazdaság igazgatója ismertette az 1957—58. évi termelési eredményeket és ösz- szehasonlította az 1956—57. éviekkel. Az összehasonlításból általánosságban kiderült, hogy a gazda

ság munkájában mindenütt ered
mény-javulást értek el; 49 000 ka- tasztrális holdon dolgoznak és a tervezettnél 664 000 forinttal több nyereség mutatkozott.A jelentésből kiderül az is, hogy tavaly majdnem 45 000 000 darab csemetét emeltek ki és kevés híján 
2 000 000 lúcjenyő-csemetét adtak át 
exportcélokra. Egyedül a csemete
termelés több mint 1 000 000 jorint 
hasznot hajtott.A mezőgazdasági munka is jól ment, 570 hold mezőgazdasági területük van, amelyen a termésátlag búzából a két év előtti 11,8 helyett tavaly 12,6 mázsa, őszi árpából 12,8 helyett 17,4, zabból 11,2 helyett 14,2 mázsa termett hektáronként. A két év előtti 1249 mázsa helyett 1351 mázsa erdei szénát és 3146 mázsa helyett 3717 mázsa réti szénát gyűjtötte be. Ennek az eredménynek elérésében legnagyobb része annak volt, hogy mezőgazdasági területü
ket táblásították, nagyüzemi módon 
dolgoztak és ahol csak mód nyílt rá, mindenütt alaposan trágyáztak.A vállalatfejlesztési alapból a kőszegi hegyekben 262 000 forint költséggel munkás szállást építettek, azonkívül munka- és védőruhára 
442 000 jorintot használtak jel.A vállalat vezetés elismerte a dolgozók érdemeit, és a szakszervezeti bizottságokkal, illetve az üb-vel egyetértésben 17 dolgozónak adott 

kívánt 2—3 cm magasságig, melyet a csatolt fénykép szerint mutatok be. A törzsemelőt 1500 m3-es termelésnél végig használtuk. A fénykép szerinti művelet a soproni erdőgazdaságnál a szárhalmi erdő fakitermelésének egy mozzanata. A munka termelékenységét emeli a fenti munkaeszköz és nehéz fizikai munkától tehermentesíti a fakitermelőket. (Az ismertetett emelőt tapasztalatcserére kívánjuk átadni a társerdőgazdaságoknak.)Az erdő feltárása és a gépesítés egymás függvénye. A gazdaságosság viszont minden erdőgazdaság — és a népgazdaság számára is — fontos kérdés. A felvetett gondolatok és kísérletek ennek érdekében célozzák a közös kérdést megoldani és a közös ügyet: a gazdaságos és szakszerű közelítést az erdő érdekében előbbrevinni.
Radnóty Alfréd erdőmérnök 

kiváló dolgozó-oklevelet és egy 
heti, 51 dolgozónak oklevelet és két 
heti jizetést jutalmul; 423 főt egyéb jutalomban részesítettek, azonkívül dolgozóik közül tizenegyen ingyen üdültetésben részesültek.

Az erdőtüzek elleni 
küzdelem módszerei 

a SzovjetunióbanA Szovjetunióban évenként az összes erdőterület 0,1—0,25 százaléka esik a tűz áldozatául. A következő években, az a véleménye a szovjet erdőhatóságoknak, hogy az erdőtüzek növekedésével kell számolni, mert az ember lakta terület és a vadászok és kirándulók járta területek növekednek és bővül a közlekedési eszközök és utak száma az erdőállományokban. Bár erdővé
delmi szolgálatban jelenleg száz
ezernél is többen dolgoznak, a területi eloszlásuk rendkívül egyenlőtlen. További kedvezőtlen tényező a vágásterületek megtisztításának nehézkessége. A vágáshulladékot az őszi munkatorlódás miatt rendszerint tavasszal, sokszor csak május elején égetik el. A visszamaradó parázs még két-három hét múlva is tüzet okozhat. A hulladék meghagyása sem célszerű, mert elkorha- dásához tíz-tizenkét év szükséges s azalatt is túlságosan nagy a tűzveszély.Különleges nehézséget jelent az óriási területeken a tűzoltás megszervezésének nehézsége. Ezért a 
jövőben sűrítik és arányosítják a 
tűzvédelmi szolgálatot. Elrendelték a vágáshulladék őszi elégetését. 
Nagy teherbírású helikoptereket al
kalmaznak az erdők tűzvédelmére, s megfelelő propagandát indítanak a vigyázatlanságból eredő tüzek megelőzésére, a tűzoltój elszerelése
ket és az erdei tüzek oltásának 
technikáját pedig céltudatosan kí
vánják tovább jejleszteni.

//
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<Sugá rv eszél y /
Látogatás az ÉRTI izotóplaboratóriumában

IDEGENEKNEK 
BELÉPNI TILOS!

BUDAKESZIN, az Erdészeti Tu- dományos Intézet kísérleti telepén létrehozták az ország első erdészeti izotóplaboratóriumát, mely az erdészeti kutatómunka további jelentős fejlődéséről tanúskodik. Amióta a laboratórium létesült, azóta nem csak a fehérre festett folyosó falán, hanem az üvegházban, sőt a szabadtéri kísérletek területén is találkozni a figyelmeztető táblával: „Su
gárveszély! Idegeneknek belépni 
tilos!“Ebben a veszélyes birodalomban 
Karai Gusztáv vegyészmérnök, az erdészeti izotópkutatás vezetője és munkatársa, Szalai László agrármérnök kalauzolnak bennünket. Ha eddig nem tudtuk volna, már az előszobában feltűnne, hogy rendkívüli helyen járunk: a laboratórium dolgozói ugyanis az előszobából nyíló fürdőben hófehér védőruhákba öltöznek, fejükre fehér sapka, lábukra fehér gumicipő kerül. S bent a laboratóriumban, ahol szokatlanul ritka, újszerű műszerek és felszerelések sorakoznak, mindenütt feltűnnek a vastag plexi-védőlapok.

A SUGÁRZÓ IZOTÓP, ez a kutatásban annyira hasznos anyag, igen veszélyes, s nagy óvatosságra kényszerít.A kutatások eredményeként már a századforduló első évtizedeiben megállapították, hogy az elemek nem egyöntetűek, hanem sugárzó és nem sugárzó izotópokat tartalmaznak. Joliot-Cizrie és Irene Curie 1934-ben felfedezte a mesterséges elemátalakítást. Természetes radioaktív elemek sugarainak hatására az elemeket át lehet alakítani, tehát mesterséges úton sugárzó izotópokat lehet előállítani. A sugárzó izotópok sugárzását fel lehet használni tudományos kutatásokra. A kutatók a rádiumot, polóniumot vagyis a természetes radioaktív elemeket már évtizedekkel ezelőtt alkalmazták. 1934. óta igen sok mesterséges radioaktív átalakítást végeztek: a kutatás kibővült. Az izotópok széleskörű használata mindjobban elterjedt, amikor az atomkutatások, atomkísérletek óriási lendületet adtak ennek az irányzatnak. A sugárzó izotópok nagyjából háromféle sugarat bocsátanak ki magukból: alfa-, béta- és gamma-su
garakat.

KARAI GUSZTÁV, a laboratórium vezetője elmondja, hogy az ERTI-ben foszfor 32 (P32) izotóppal dolgoznak, amit foszforsav alakjában folyékony állapotban kapnak az Izotóp Alkalmazási Szakbizottságtól. A Szakbizottságnak viszont a Szovjetunió szállítja az izotópot repülőgépen. Ma már Magyarorszá

gon is készül az atomreaktor, ha működésbe lép, valószínűleg ez fogja szállítani az izotópot.
A sugárzó izotópok igen széles té

ren alkalmazhatók az erdészeti ku
tatásban is. Az új irányzat, minden jel arra mutat, szép eredményeket hoz majd. A kutatási témákat az in-

Kiültetés előtt megszámlálják az izotóp
pal csávázott magaskőris, és nagylevelű 

hárs magvakattézet különböző osztályai adják meg az izotóplaboratóriumnak.Sok érdekes kutatási téma szerepel máris az izotópkutatók tématervében.
VÉGREHAJTOTTÁK az első ser- kentési kísérletet. Feltehető ugyanis, a sugárzó izotópok serkentési, izgató hatása. Az erdei fák magvai nehezen csíráznak s a kutatók megpróbálják a csírázást meggyorsítani azáltal, hogy különböző erősségű izotópos oldattal csáváznak különféle erdei magvakat. Ezáltal az át- fekvő, hosszú ideig nem csírázó íhagvakat megkísérelik hamarabb csírázásra bírni. Ezzel szeretnénk az

Mérés az analitikai mérlegen

erdei famagvakat gyorsabban bevonni a termelésbe. Egyelőre kisle- velű- és nagylevelű hárssal, gyertyán- és magaskőris magvakkal végeznek kísérleteket.
ÜJ NYÁRFAV ÁLDOZATOKAT próbálnak előállítani sugárzó, foszforizotóp segítségével. Virágzó nyír- f agallyakkal, f oszt orizotópos-olda tot szívatnak fel, ezáltal a virágporok aktívakká lesznek. Az aktív virágporokkal inaktív virágokat poroznak be. Az így kapott utódok tulajdonságait figyelve, remélik, hogy új, értékes változatokat tudnak létrehozni.Vizsgálják továbbá a virágporok 

elhatolási távolságait nyáraknái és fenyőknél. Egészen új irány ez. Ha régebben végeztek is ilyen vizsgálatokat, az igen bonyolult és nehézkes volt. Virágzó gallyakkal itt is aktív izotópos oldatot szívatnak fel, vagyis aktívakká teszik a virágporokat. Az apanövényektől megfelelő távolságban pollen fogó tárgylemezeket állítanak fel, amelyek megfelelő ragasztóanyaggal vannak ellátva. A tárgylemezeken felfogott pollenek aktivitásainak méréseiből meg tudják állapítani, hogy a hímvirágporok általában milyen távolságra tudnak eljutni, s milyen nagy az a távolság, ahol a pollenek elég hatóképesek egy faállomány beporzására. Ily módon a beporzást irányítani tudják.
KÜLÖNBÖZŐ FÜZFAJOKNAK a vesszőhozamát próbálják növelni izotópos trágyázással. Ehhez foszforizotópos szuperfoszfátot alkalmaznak. Ha az előkísérlet sikerül, a nagyüzemi bevezetés esetére költségszámítást végeznek a gazdaságosságra vonatkozóan.Ezenkívül számos fontos, tudományos kérdést kívánnak tisztázni izotóp segítségével: milyen kórokozók vesznek részt a nyárfarák terjesztésében, milyen időszakban alkalmazott öntözés a leghasznosabb az erdei facsemeték nevelésénél. Megkísérelnek homokra legmegfelelőbb nyár ökotípusokat előállítani. Vizsgálni akarják a fák vízgazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket.Ez a kezdeti munkaprogram, ami időközben még természetszerűen bővülni fog. A laboratórium dolgozói nagy lelkesedéssel, ' az előírt elővigyázatossággal végzik fontos és komoly munkájukat.

RÉSZLETRE is megvásárolható a decemberben megjelenő két kötetes Mezőgazdasági Lexikon. Előjegyezhető a könyvesboltokban.
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Jobb munkafegyelemmel 
komoly eredményeket értek el 

a Szegedi FalemezgyárbanA Szegedi Falemezgyár — ma már minden biztos jel arra mutat — jól zárja az évet és kitűzött feladatait maradéktalanul teljesíti. Lemezben, bútorlapban, dongában tervét még tál 
is teljesíti. Mindez azt jelenti, hogy komoly nyereség és ennek alapján nyereségrészesedés várható.Rövid beszélgetést folytattunk Dani János igazgatóval és 
Ambrik László főmérnökkel. Elmondották, hogy évek óta nehézségeik voltak a munkafegyelemmel. Különösen a kétlaki dolgozókkal, akik hol kis földjeiket művelik, hol a falemezgyárban vagy a gőzfűrészben dolgoznak. A párt, a szakszer
vezet és a vállalatvezetés együt
tes erőfeszítésével idén sikerült 
ezt a nehéz problémát is nagy
jából megoldani. A fegyelmi elbocsátások eszközétől sem riadtak vissza, de ma az a helyzet, hogy a későn érkezések, a bérkifizetés utáni elmaradások, amikor egy-egy dolgozó keresetének jelentős részét elitta, most már nagyban-egészben megszűntek. A balesetek száma 
is erős javulást mutat, a nagyobb munkafegyelem a figyelmetlenség, vigyázatlanság terén is javulást hozott és egy fél esztendő óta komolyabb baleset nem fordult elő.Elég sok gondot okoztak az 
erdőgazdaságokkal való együtt
működés hiányosságai. Az erdőgazdaságok nem teljesítették mindenkor kooperációs kötelességeiket. Ezt kellőképpen mutatja az a tény, hogy az év első 
tíz hónapjában a kifogásolások 
értéke már meghaladta a négy
százezer forintot.Súlyos nehézség, hogy nem kapunk a gyengébb minőségű áru helyett másik fát, azt kell feldolgoznunk ami van és így — mondja Ambrik főmérnök — bizony nehéz a kihozatali százalékokat tartani. Ugyancsak sú
lyos költségeket okoz a rosszul 
minősített anyag ide-oda szállí
tása a lemezgyárból a gőzfü- 
részre vagy fordítva.

Csak az év második felében javult nagyjából a helyzet, kü
lönösen a miskolci és a szegedi 
erdőgazdaság szállításait mond
hatjuk kifogástalannak — állapította meg az igazgató — de 
annál több nehézségünk volt a 
pécsi és a bajai erdőgazdaság 
szállítmányaival. Az a véleményünk — mondotta tovább —, hogy 1958—59-es kooperációnál az eddiginél is jobban figyelembe kell venni a fűrész- és lemezipari vállalatok adottságait és meg kell oldani, hogy különösen a váratlan szállításoknál, telefon vagy távirat értesítés jelezze a küldeményt.Értékes eredmény a szegedi falemezgyár üzemeiben, hogy 
komoly lépést tettek a szak
munkások képzése terén. Gépkezelők és gépkezelősegítők részére öthónapos tanfolyamot bonyolították le és eddig már 
százharmincán szereztek szak-

Az ÉRDÉRT balatonszentgyörgyi telepén
Az ÉRDÉRT balatonszentgyörgyi 

telepe mindenképpen mintatelepnek 
számít. Most is így van ez, pedig az 
őszi hetekben és hónapokban várat
lanul erősebb ütemben érkeznek a 
telepre a külföldi faféleségek. Ez 
elég gondot jelent Forró József
nek, a telep vezetőjének és a telep 
szorgos munkásainak. Eredetileg 
napi négy vagont ütemeztek be, 
amikor a munkáslétszámot kialakí
tották. Ezzel szemben a három- 
holdnyi telep területre mostanába 
napi nyolc-tizenhat vagon áru is ér
kezik. A telep harminckét fizikai 
dolgozója azonban példásan oldja 
meg a feladatát. A beérkezett árut 
kirakás után rögtön takarják. Ezért 
aztán igen kicsinek mondható az 
anyagromlási százalék. A kétéves 
telep munkásainak ötven százaléka 
már véglegesen ezt a telepet vállalta 
munkahelyéül. Lassan kezd kiala
kulni itt a jó szakmunkás csoport, 
különössen a be- és kirakodás
nál mutatkozik ennek az előnye. 
Nagy János, meg Fazekas 
László rakodóbrigádja, Kovács 
András és P er s a István osztályozó 
brigádja kiváló munkát végez. Az 
anyag osztály ozásnál Kovács és Persa 
munkacsoportja hasznosítja azokat 
a tapasztalatokat, amelyeket a szol
noki munkamódszer átadási tanfolya
mon tanultak. Az anyag osztály ozás
nál a szabványt és a felhasználható
ságot egyaránt figyelembe veszik. 

munkás bizonyítványt. A tél folyamán ezeket a tanfolyamokat újból megszervezik.Dani János igazgató kifejtette, hogy hiányosságok vannak a 
külföldi gépek beszerzése és be
állítása körül. Az Országos Erdészeti Főigazgatóság faipari főosztály gépészeti osztálya a szállított gépet nyilván nem vizsgálják meg előzetesen működésben, ctsak amikor felállítjuk, akkor állapíthatják meg, hogy kisebb- nagyobb hibák, esetleg konstrukciós hibák vannak. Javasolják, hogy a külföldi gépeket ne csupán a dokumentációk alapján, hanem a megrendelés e?őtt megfelelő üzeme'ltetésközbeni megszemlélés után rendeljék meg, különösen akkor, ha olyan gép behozataláról van szó, amelyet még az iparágon belül nem kísérleteztek ki. Ebben a vonatkozásban, de más vonatkozásban is az a véleményünk — fejezte be a beszélgetést az igazgató —, hogy bár látjuk a se
gítséget az OEF-nél, de a feszí
tett tervek miatt szükségünk 
volna több segítségre.

A balatonszentgyörgyi telep dolgo
zói most úgy számolják, hogy első 
ízben részesednek majd nyereségré
szesedésben. Ebben részesednek 
majd a telep irányító tisztviselői is. 
V ár a di László irányító tisztviselő, 
meg C sányi Károly telep diszpé
cser. Az utóbbi ügyesen oldotta meg 
a telepdiszpozíció kényes kérdését. 
Az országos központjuktól kapott 
diszpozíciót a telephelyen még külön 
bontják, hogy mindig a megfelelő és 
a vásárlóknak legjobban megfelelő 
áru kerüljön ki a készletekből. Erre 
azért van szükség, mert a központ 
által megadott diszpozíción belül a 
vásárlók különböző jogos igényekkel 
lépnek elő, amit egy kis körültekin
téssel ki is lehet elégíteni. Az egyik 
vásárló vastagabb, a másik szélesebb 
faféleséget kíván, miután pedig a 
házi diszpozíció segíti a telep vezetőit 
az áru elosztásában és kiadásában, 
nem okoz különösebb gondot a vá
sárlók kielégítése. Ezért van az, hogy 
a kifogásolás úgyszólván megszűnt a 
balatonszentgyörgyi telepen. Leg
alább is októberben csak egy eset
ben került arra sor.

A balatonszentgyörgyi telep kor
szerű sínhálózattal rendelkezik, ra
kodógéppel dolgoznak és a máglya
tereket helyesen alakították ki. A 
telep a szociális igények kielégítése 
terén is előbbre lépett, mert kor
szerű ebédlőben étkezhetnek a dol
gozók.
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A prágai Mezőgazdasági Kiadó Vállalat és a Prágában megjelenő erdészeti szaklap, a Lesnická práce vendégeként alkalmam volt néhány napot Csehszlovákiában tölteni. A tanulmányút lényegében a két lap szerkesztőségének tapasztalatcseréje volt, de egyben — a rendelkezésre álló szűk időbeli kereten belül — ismerkedést jelentett az ottani erdőgazdálkodás néhány alapvető prob-

Kanadai nyár Brandy’s nad Laben erdő
gazdaság területén, kétéves, kiültetésre 

váró anyag
(Ivó Procházka felvétele)lémájával és fontos intézményével. Ezeket a tapasztalatokat foglalom össze a következőkben:

A pruhonyicei dendrológiai parkPruhonyicében meglátogattunk egy kutató intézetet, amely elsősorban a dísznövények szaporításának problémáival foglalkozik, de hatalmas kiterjedésű, mintegy 230 hektáros 
dendrológiai parkkal rendelkezik, A csehszlovák mezőgazdasági akadémia irányítása alatt dolgozó kutató intézetnek öt osztálya van: az első botanikai problémákkal foglalkozik, a másodiknak a feladata a kertépítési, kertművészeti, tájalakítási kérdések kidolgozása, ide tartozik a 
meddőhányók, zöldövezetek fásításá
nak ügye is. A harmadik osztály a szabadföldi virágkertészet, a negyedik osztály az üvegházi kertészet, míg az ötödik osztály a biokémia és 
a fitopatologia módszereivel a gya- korlati problémák tudományos alapjait világítja meg A dendrológiai

parkban Szvoboda erdőmérnök volt a kalauzunk. Elmondotta, hogy a 
parkban mintegy 2500 faj és alfaj 
van képviselve és fenyők tekinteté
ben a gyűjtemény Európában a leg
teljesebb.

Fehér szarvasok
A közeli Zsehusice száz hektáros 

faiskolája és csemetekertje, bár az ottani alsófokú kertészeti iskolával kapcsolatos és főleg parkok számára termeli áz anyagát, erdészeti szem
pontból is tanulságokkal szolgál. Itt főleg fenyőcsemetéket, valamint különböző cserjeféléket neveltek, az egyes fajtacsoportokat fenyőkulisz- 
szák választották el egymástól. Kísérletek folynak az egyes fenyőfaj
ták generatív és vegetatív kereszte
zése tekintetében is.Az intézményhez tartozó szomszédos 120 hektáros vadgazdasági re
zervátum érdekessége, hogy itt él a közép-európai fehér szarvas. Nem albino, hanem öröklötten fehér szőr- zetű, indiai származású szarvasok védett csoportjai szaporodnak ezen a teljesen körülkerített rezervátumon.
A prágai erdészeti fakultásonJártam a prágai műszaki főiskola erdészeti fakultásán. Problémáik nagyon hasonlatosak a mi problémáinkhoz. Régebben az agráregyetemhez tartoztak, de most a műszaki főiskola keretében lényegesen kedvezőbb körülmények között folytatják munkájukat. (Itt jegyezzük meg, hogy a prágai erdészeti fakultáson 
kívül erdőmérnöki főiskola van
Brnóban és Zvolenban.) A fakultás és Jiri Lhotsky erdőmérnök, az er-

Erdősítés kétéves kanadai nyárral a Brandy’s nad Laben erdőgazdaság 
területén (Ivó Procházka felvétele)

hektáros tanul- 
rendelkezik s ez 

vál-

több mint tízezer 
mányi gazdasággal 
nem tartozik az erdőgazdasági 
lalatok hálózatába.Százötven hallgató számára tudnak internátusi helyet biztosítani. Egyébként évente 40—50 új erdőmérnököt bocsátanak ki az életbe. Arra törekednek, hogy a természettudományos alapokból kiinduló oktatás útján olyan erdőgazdákat neveljenek, akik egyben közgazdaságilag és műszakilag is a legjobban vannak felkészülve. A diplomatervek elkészítésénél, — különösen az építési tanszéken — arra töreked
nek, hogy a meliorációs, a vadpatak 
szabályozási, az útépítési tervek 
olyanok legyenek, hogy egyben gya
korlati kivitelezésükre is sor kerül
hessen. Ebben a tanszék és külső gyakorlati szakemberek közösen támogatják a diplomatervet készítő erdőmérnök jelölteket.
Erdőmeliorációs problémák

A mezőgazdasági akadémia 5. szekciójában a meliorációs osztályon 
Kyska mérnök, az osztály vezetője
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dőmeliorációs problémák referense adott tájékoztatást a Csehszlovákiában folyó erdőmeliorációs munkák módszereiről és célkitűzéseiről. Alkalmazzák a mechanikai (talajfordítás), vegyi (meszezés, bazaltpor hintés, tözegelés) és az agrotechnikai (köztestermelés stb.) módszereket. Különösen behatóan foglalkoznak az erozióveszélynek kitett területekkel, valamint azokkal a degradált talajokkal, ahol a felületi bányaművelés tette alkalmatlanná a talajt mezőgazdasági művelésre. Általában mindenhol úgy irányítják a meliorációs munkákat, hogy elegyes erdők tele
pítésével vessenek gátat a további 
talajleromlásnak. Igen komoly feladat a hosszabb ideig megművelet- lenül maradt talajokon a gyomok 
leküzdése. Ebben a munkában a vegyi eljárásokat is több irányban kipróbálták, de az a megállapításuk, hogy a kémiai gyomirtás kétélű 
fegyver, mert a hasznos növényi ta
karó számára is súlyos veszélyt je
lenthet. A degradált talajok megjavítása tekintetében új módszerek kidolgozásával is foglalkoznak, ide tartozik elsősorban, hogy huminsav 
kivonatok alkalmazásával próbálják a talaj humuszképződését meggyorsítani.
Egy fásító erdészetbenTeljes napot töltöttünk az opato- 
vicei erdészet területén (bár hazai fogalmak szerint inkább azt mondhatnám, hogy pagonyban). Az erdészet területe 3300 hektár, — ez már kivételesen nagy méret is — és kivételes körülményei folytán mérnök dolgozik az erdészet élén. Az erdészet személyzete a vezető erdőmérnökön kívül két technikus és nyolc kerületvezető erdész. Adminisztrátoruk nincs, mert az anyagszámadás 
egyszerű rögzítésén és a munkabé
rek összeírásán kívül más admi
nisztratív munkát nem végeznek. Az erdészet két legfontosabb feladata, hogy a közeli Kutna Hóra bányaváros zöldövezetét megteremtse, másrészt nagyobb területű rossz erdő átalakítását megoldja.A zöldövezet kialakításának egyik nehézsége, hogy a kutnahoraí ezüstbányászat évszázados „emlékeképpen“ a talaj erősen arzénes, különösen a volt bányaterületeken mérgezett a nyers föld. Azonfelül a zöldövezet számára kijelölt terület tipo- lógiailag 37 (!) különböző típushoz tartozik. Jártunk egy már kilencéves erdősávban, amely a tengerszint felett 180—250 méter magasságban húzódik, 150—200 méteres szélességben. A kitűzött cél: 40 százalékban erdeifenyő, 30 százalékban tölgy, 20 százalékban egyéb lombfák (nyír, gyertyán, juhar stb.), 10 százalékban cserjefélék. Egyelőre azonban a fiatal erdősáv fenyő- és lombfa elegyében rengeteg egyéb fafajt is találunk égereket, kőrist és főleg akácot. Az akác a fiatalosban arra szolgál, hogy a vadkár ellen meg
védje a fenyő féléket. Vegyi védelmet nem alkalmaznak, számottevő vadkár mégsincsen, mert a fiatal 

akác a nyulak kedvenc csemegéje: A zöldövezeti hálózat telepítése óta a kutnahorai vadászok évente 700— 
1000 darab nyulat és mintegy 100 
fácánt tudnak kilőni és az a vélemé
nyük, hogy ezt az erdészetnek kö
szönhetik. Ma már 210 hektár van készen a zöldövezetből és 1970-ig kívánják 400 hektárra növelni az övezet egész területét. Az ültetés 
géppel történt. Mindennap más is
kola tanulói vettek részt az ültetésben és a lomb- és fenyőcsemetéket 
rövid oktatás alapján elegyesen helyezték el hol jobban, hol rosszabbul. Ugyancsak géppel vetették a tölgymakkot. Az egész sávban igen intenzív munkát végeznek. Rengeteg fafajt alkalmaznak, a szomszédos 12 éves erdősávban még kanadai nyá- rat, bükköt, vöröstölgyet, douglas fenyőt, sőt néhány Picea pungenst is találtunk.Az opatovicei erdészet vezetője, Kratochvil erdőmémök ezután elkalauzolt arra a területre, ahol mint
egy 140 hektáron futóhomokos tala
jon fokozatos felújítással alakítja át 
a jelenleg ott álló rossz, elegyetlen 
erdeifenyő állományt. A nehéz körülmények között 60 évre szóló terv alapján folyik csoportos felújítással az állomány átalakítása, minthogy az előzőleg kipróbált kulisszás fokozatos felújítás ezen a területen nem vált be.
Nyártelepítő erdőgazdasági 

üzemBrandis nad Laben erdőgazdasági üzemében jelentős nyártelepítésekkel találkoztunk. Ennek a tizenkétezer hektáros erdőgazdaságnak a területén folynak Spalek professzor nyárkísérletei is. Az erdőgazdasági vállalat olyan tájon terül el, ahol az erdősültség mindössze 10 százalékos és a nyártelepítés termőhelyi adottságai megvannak. Kilenc erdészetben és 27 erdészkerületben folyik a munka. Egy gépkocsival és 15 szolgálati motorkerékpárral rendelkeznek. Az igazgató irányításával, aki most szerzi meg erdőmérnöki képesítését, két erdőmérnök, 5 technikus,2 erdész, 3 könyvelő, 1 tervező, 7 egyéb adminisztrációs munkaerő dolgozik a vállalat központjában. Kevés az állandó munkásuk, a terv szerint 282 állandó munkás kellene, de ténylegesen csak 52 állandó erdei munkással rendelkeznek. Van a gazdaságnak 2 teherautója, 5 traktora (csörlőkkel), 3 pár lova. Két motorfűrésszel és 3 villanyfűrésszel dolgoznak. Idén háromszáztíz hektáros erdősítési feladatuk volt és 600 hektár természetes felújítást gondoznak. A motorfűrészek évi terve 
3000 tömör köbméter. De volt olyan,3 emberből álló motorfűrészes munkacsapat, amely MP 50-es motorfű
résszel egy év alatt 5800 köbmétert 
termelt. Hozzá kell tenni, hogy jó állományban és főleg fenyőt, de a kitermelés általában gyérítés és nem tarravágás.öt hektáros csemetekerttel rendelkeznek, ahonnan évente 190—200 

ezer nyárcsemetét és suhángot tud
nak az erdősítések és fásítások szá
mára kiadni, A kitermelt ültetési anyag 25 százaléka üzemi felhasználásra, 75 százaléka más üzemek (vízügy stb.) és községek fásításait szolgálja. A nyár ültetéseket általában 4X3 méteres hálózatban végzik, közte, főleg az Elba parti területeken, 2 X 2 méteres hálózatban fűzzel elegyítve.
Az erdőrendezési intézetbenUgyancsak Brandis nad Labenban jártuk végig az ottani erdőrendezési intézetet. Az intézet öt osztályra tagozódva végzi munkáját, ezek az osztályok a következők: 1. tulajdonképpeni erdőrendezés, 2. termőhelyismereti kérdések, 3. erdészeti fotogrammetria, 4. geodézia, kartográfia, 5. útépítések tervezése. Az öt osztály munkáját kiegészítik a különböző laboratóriumok, valamint a technikai üzemek (fototechnika, nyomda, könyv kötészet). Az intézetben készülnek a legmodernebb technikai módszerekkel az összes térképek a cseh és morva területek erdőgazdaságai számára teljes részletességgel, az egyes erdészkerületek részletproblémáit is ábrázoló térképekkel együtt. A kutató és kivitelező osztályokat megfelelő adminisztráció (könyvelőség) és irodai személyzet egészíti ki. Az intézet 12 külső erdőrendezési állomással rendelkezik. *Ez a rövid beszámoló csak éppen felületes képet adhat arról, hogy közvetlenül milyen problémákkal találkoztunk csehszlovákiai útunk folyamán, de ezen felül a lefolytatott beszélgetések során megállapíthattuk, hogy bőven van tanulniva- 
lónk a gépesítés és általában a me- 
chanizálás területén is csehszlovák 
barátainktól. Ugyanakkor a tapasztalatok cseréje igen hasznos lehet számunkra is, mert a magyar erdő
gazdálkodás a nyár kérdésben, az er
dővédelmi problémákban szintén 
igen szép eredményekkel rendelke
zik. A közvetlen kapcsolat — amit lapjaink hasábjain igyekezünk majd tovább bővíteni — bizonyára értékes és hasznos segítség lesz mindkét ország erdőgazdasága számára.

Ákos László

Bükkhalál?
Nem. minden nyugtalanság nélkül 

veti fel a kérdést a hannoveri Forst- 
und Holzwirt, hogy „újból kezdődik 
a bükkhalál?“ Németországban 
ugyanis az utolsó tíz évben egyre 
több helyen észlelik ezt a betegsé
get, amely nyálkafolyásban nyilvá
nul meg, majd rovarok okozta ká
rok és fehérrevesedés után a fa egy- 
három év alatt tönkremegy. Az a 
vélemény, hogy a nyálkafolyást a, 
szélsőséges időjárás okozza. Védeke
zésül a folyás helyein a kéreg kivá
gását ajánlják, hogy a kiszáradt fa
részeken ne tudjanak a rovarok és 
gombák megtelepedni.
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A vadgazdálkodás fejlesztéséről 
hozott határozatot az OEF KollégiumaA vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás közös problémáit vitatta meg a közelmúltban az Országos Erdészeti Főigazgatóság Kollégiuma. A vita alapja az erdőgazdaságok által kidolgozott vadgazdálkodási tervek ösz- szesítése. volt, illetve azok az 

irányelvek, amelyeket a tervek 
és az 1958-as év elején végre
hajtott vadszámlálás alapján az 
OEF erdőgazdasági főosztálya 
és vadászati osztálya közösen 
kidolgozott. A vadszámlálás adatai szerint a vadlétszám az üzemi és bérbeadott területeken átlagosan az ezidő szerint megállapított vadeltartóképességéhez viszonyítva 176 százalékos. Foglalkozott a Kollégium az erdei vadkárok problémáival is. A kollégiumi előterjesztés megállapította, hogy az évi erdei 
vadkár összesen mintegy 15 mil
lió forint volt a legutóbbi esz
tendőben, míg a mezei vad
károk csökkenőben vannak, a 
kifizetések alapján 1957-ben 
mintegy 5 millió forintot képvi
seltek. Az erdőgazdasági vadkár, az évi erdősítésekre vetítve, azoknak területét mintegy 8 
százalékban érinti.A részletes megvilágítás alapján a Kollégium több határozatot hozott, amelyekben sza- 
lyozta a kilövések rendjét; el
rendelte az évi vadszámlálás be
vezetését, megszabta a vadkárok megállapításának mértékét és módszerét, foglalkozik a vadá
szati szakképzettség fejlesztésé
nek kérdésével és külön célul, tűzi ki, hogy a selejtezés elvégzésére a vadászati személyzet kellő kioktatást kapjon. Ugyancsak foglalkozik a határozat az 
apróvadállomány fejlesztésének 
problémáival.A kollégiumi határozattal kapcsolatban dr. Balassa Gyula miniszter helyettes, az OEF vezetője lapunk számára többek között a következőket mondotta *— Igen fontos lépésnek tartom a most lezajlott kollégiumi vitát és a vita alapján hozott határozatokat. A Főigazgatóság 
egészséges helyzetet kíván te
remteni az erdőgazdálkodás és

vadgazdálkodás egyensúlya kér
désében. Sok téves nézet volt forgalomban a vadeltartóképesség fogalmával kapcsolatban. Ezeket is nagyrészt sikerült tisztázni. Nyilvánvaló, hogy a túlzottan egyoldalú szemlélet min
denképpen káros. Az erdőgazdálkodás jelentőségét, erdősítéseink fontosságát nem is szükséges, hogy külön kiemeljem, hiszen magától értetődik, hogy 
elsőrendű feladatunk, hogy azo
kat az erdőket, amelyeknek 
gondozását a magyar nép ránk 
bízta, növeljük, gyarapítsuk s az 
ország erdősültségét ahol lehet, 
új erdők telepítésével és terv
szerű fásításokkal bővítsük. 
Másfelől azonban helytelen vol
na a vadállomány népgazdasági 
jelentőségét, a vadgazdálkodás 
kulturális értékeit lekicsinyelni. A kollégiumi határozat megál

rla sloári kiállításáról

Lapunk régi munkatársa, akinek sok rajza és fejléce díszítette már az Erdő
gazdaság és Faipar hasábjait, gyűjteményes kiállításon — Kövesi Albi festő
művésznővel közösen — mutatta be legújabb akvarelljait. A kiállítás anyaga 
tanúságot tesz arról a mély természetszeretetről, gondos megfigyelésről, ami 
Barta István művészetét jellemzi. A Mátrában, a Dunakanyarban készült 
képei hitelesen elevenítik meg a tájak jellegzetes tulajdonságait. Ezekből a 

képekből hozzuk mutatóba ezt az alkotását: az öreg fűzfát.

lapította azt is, hogy az országos átlaglétszám mögött igen éles különbségek húzódnak meg. „Az 
erdők nagyvadállománya — állapítja meg az élőterjesztés — 
egyes helyeken az erdőgazdál
kodást célkitűzései elérésében 
gátolja és ugyanakkor a kor
szerű vadgazdálkodás kívánal
mainak sem felel meg, míg van
nak vadászterületek, ahol fej
lesztésre szorul a vadlétszám,.“ Vagyis vannak területek, ahol a vad túltartott mennyiségét apasztani kell, máshol viszont növelni lehet a vadállományt. A vadeltartóképesség természetesen nem merev számszerű adat, hanem mindenkor a táj helyzetéhez és körülményeihez kell igazodnia. A Kollégium mindenesetre úgy határozott, hogy át
lagosan a vadeltartóképesség 117 
százalékára kell a vadállományt 
csökkenteni, illetve felemelni és ezt a célt általában három év alatt kell elérni —, fejezte be nyilatkozatát Balassa elvtárs.
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ünnepélyesen
felavatták a nagykovácsi nevelőotthontÜnnepélyes keretek között, 

dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője, Dégen Imre a vízügyi főigazgatóság vezetője, Varga János, a MEDOSZ titkára és a Földművelésügyi Minisztérium pártszervezetének, az erdőgazdaságok és faipari vállalatok küldötteinek jelenlétében került sor a nagykovácsi nevelőotthon hivatalos és ünnepélyes átadására. Megjelentek továbbá az ünnepségen nagy számmal a nagykovácsi vezető szervek képviselői is.Pattogó induló hangja mellett, zöldszínű erdészegyenruhában vonult be és foglalta el az emelvény hátterét az új gyermekott
hon nyolcvan kis lakója. A Himnusz hangjaival vette kezdetét az ünnepség s ennek elhangzása után Szabolcsi József nevelő üdvözölte a megjelent vendégeket, és javaslatot tett arra, hogy kik legyenek az elnökség tagjai.Az ünnepi beszédet dr. Vágó Ödön, az Országos Erdészeti Főigazgatóság elnöki főosztályának vezetője tartotta. Vágó elvtárs beszéde elején rávilágított az erdészgyermekek korábbi sorsára, amely szükségessé tette a nevelőotthon mielőbbi létrehozását. Vései Károly rábake- cöli erdész például elpanaszolta, hogy számtalanszor fordult elő, hogy téli estén munkájából fá-

Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az 
Országos Erdészeti Főigazgatóság veze

tője az otthon egyik kis lakójával 
beszélgetradtan hazatérve elindult az iskola felé, mert gyermeke időre nem tért haza. A kisgyermeket többször félúton fáradtan, kék- re-zöldre fagyva, zokogva találta. Fehér Sándor, az ÉRDÉRT Vállalat igazgatója egy erdész megfagyott gyermekét emelte be néhány évvel ezelőtt gépkocsijába egy elhagyott erdei úton.A nagykovácsi kastélyt kapta meg gyermekotthon céljaira a MEDOSZ segítségévéi a főigazgatóság. Jelentős átalakítási és helyrehozási munkálatok után szeptemberben azután bevonultak az erdészgyerekek a kastélyból lett gyermekotthon termeibe.

Az egyemeletes épületben a földszinten és az emeleten egy- egy tanulószoba és tizenkét hálószoba biztosítja a tanulást és a pihenést. A födszinti könyvtárteremben már most több, 
mint 200 könyv, társas- és építő
játékok, kifestő könyvek, játék
vasút, labda szolgálja a gyerme
kek szórakoztatását. Az egyes lakószobákat az erdő- és vadgazdálkodás nagyjairól, valamint a faipar mártírjairól nevezték el. A főépületen kívül helyezték el az éttermet, az egészségügyi szobát, amelyhez az állandó ápolónő szobája tartozik. Az egészségügyi szobák mellett jól felszerelt rendelőben dolgozik az intézet orvosa.Az épület előtt kis úszómedence van, az udvaron van a sport- és röplabdapálya, a tekepálya. Az épület másik oldalán pedig a kis állatóvoda, amelynek ma már egy farkaskutya- kölyök és egy őzike a lakója. (Az őzikét Páti Ferencné, Za- márdi, ajándékozta s ezenkívül több, preparálásra váró ritka állatokat adományozott.)A továbbiakban Vágó elvtárs megköszönte azt a társadalmi megmozdulást, amely a gyermekotthon létesítésének, építkezésének anyagi támogatásában nyilvánult meg s az intézet eddigi működésével kapcsolatban kiemelte a nevelőotthon pedagógusainak kiváló munkáját.

— Ez a létesítmény úgy ér
zem beleillik pártunk prog
ramjába: minél többet, minél 
jobbat nyújtani dolgozó népünk
nek — mondotta beszéde befe

Dr. Vágó Ödön, az Országos Erdészeti Főigazgatóság elnöki 
főosztályának vezetője, átadja az otthon kulcsát Böröcz Lajos 

igazgatónak.

Az otthon ifjú lakói a csapatzászlóval felvonulnak a megnyitó 
ünnepség résztvevői előtt
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jező részében Vágó élvtárs, majd átnyújtotta a nevelőotthon kulcsát Böröcz Lajos igazgatónak.A megnyitó beszéd után dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes elvtárs, az OEF vezetője kiosztotta a főigazgatóság jutalmait.
Király Miklós, a gödöllői erdőgazdaság igazgatója, Péti Leó erdész, Kiss Bálint a nagykovácsi iskola igazgatója, Varga János a MEDOSZ titkára és Bö- 

röcz Lajos igazgató felszólalásaikban közvetlen szavakkal méltatták a nagykovácsi gyermekotthon létesítésének és megnyitásának jelentőségét.A hivatalos átadási ünnepség a nevelőotthon pedagógusainak és gyermekeinek elvonulásával, valamint az intézeti csapatzászló átadásával ért véget.Ekkor került sor az ünnepség második, nem hivatalos részére, amelyben az intézet növendékei 
kultúrműsorral szórakoztatták 
a megjelent közönséget. Kultúrműsor után a résztvevők megtekintették a nevelőotthont.

KAPORNAKY GYULA:

<T)aL CL ItaULLLCLk
— Küldöm a nagykovácsi erdészeti nevelőotthonba —

Édesanyám szőtte 
Vászon ruhácskában, 
Jártam és tanultam 
Én az iskolában. 
Tarisznyám és sapkám, 
Mindkettő vászon volt, 
Épp mint a gazdája: 
Szegény és vásott volt.

Az ebédem kenyér, 
S melléje alma volt, 
Az én tarisznyámban 
A bús szegénységnek 
Savanyú szaga volt. 
Sokszor mentem haza 
Korgó, üres hassal, 
Szívemben bánattal 
És könnyes panasszal.

Szüleim szegények 
Nem tudták bevárni, 
Hogy az osztályokat 
Végig tudjam járni.

Moziba is eljár, 
Rádiót is hallgat, 
Szívében bánatot 
Ö sohsem takargat. 
Neki most az élet 
öröm s nem fájdalom, 
Legyen a részére 
Emlék e kis dalom!

Oda’adtak cselédnek, 
Majd később summásnak, 
De sokat kapáltam, 
Kaszáltam én másnak.

Az én fiam most jár 
ötödik osztályba, 
Jó meleg cipőben, 
Szép rendes ruhába’.
A táskája bőrből, 
Fején az új sapka, 
Csillog a két szeme, 
Mosolyog az arca.

Könyvet, mesét olvas, 
Számol fejét törve, 
Büszkén mutatja, ha 
Megfelelt ötösre.
Tudja, hogy mért tanul, 
S már is latolgatja: 
Erdész, vagy mérnök lesz, 
Sok száz pálya csalja!

Több mint négy esztendős szerkesztőségi munka alapján elkészült a kétkötetes, új Mezőgazdasági Lexikon. A hatalmas két kötet
valóban hézagpótló.hiszen több mint harminc év előtt, 1927-ben jelent meg az utolsó magyar mezőgazdasági lexikon, de az is módszerében, felépítésében hiányos volt. A régebbi, alaposabb mezőgazdasági lexikon pedig a század elején készült, tehát ma már anyagában, szemléletében, a cikkek arányaiban is elavult.Az új mezőgazdasági lexikon

27 ezer címszavafelöleli nemcsak a mezőgazdaság tudományos és gyakorlati problémáinak széles területét, hanem tartalmazza a mezőgazdasági szempontból fontos
alaptudományok legkorszerűbb tudományos anyagát is. Megtaláljuk így a fizika, a kémia, a botanika, a biológia, a genetika és a matematika legmodernebb tételeit, tehát a mezőgazdasági lexikon sok tekintetben

egy általános lexikont is pótol.A mezőgazdasági szakemberek számára nélkülözhetetlen segédeszköz, hiszen ma már mindenki — még a legjobban tájékozottak is — csak egy szűkebb munkaterületen dolgoznak, csak a maguk szakterületének gyakorlati és esetleg tudományos ismereteivel rendelkeznek. Viszont
a határtudományok,a szomszédos gyakorlati munkaterü-

MEGJELENT A letek sokszor igen fontos eredményei ismeretlenek számukra vagy csak felületes tudomással ^rendelkeznek a felvetődő kérdésekről. A lexikon mindezekben a problémákban segítséget ad a növényvédelemtől a mezőgazdasági építkezésekig, a növénytermesztés különböző ágazataitól a mezőgazdasági jogi és igazgatási tudnivalókig.Az erdészeti dolgozók és szakemberek számára is hasznos és pótolhatatlan segédeszköz az új lexikon. Mintegy
ezer erdőgazdasági címszó foglalja rendszerbe az erdészeti és a legfontosabb faanyaggazdálkodási címszavakat. Tisztázza ezen a területen is a fogalmakat. Az erdőművelés, az erdőhasználat, az erdészeti technológia, a dendrológia, az erdővédelem fontos címszavai mellett megtalálja az olvasó

a vadászat tárgykörének legfontosabb címszavait is. Erdőgazdaságok, erdészetek, faipari vállalatok könyvtárából, de az ismereteit bővíteni, gyarapítani vágyó szakember könyvespolcáról sem hiányozhat ez az új Mezőgazdasági Lexikon, amelynek megalkotásában
több mint ötszáz gyakorlati és 

elméleti szakíróvett részt. Az 1500 oldalas mű mintegy kétezer rajzot és fényképet, harmincöt színes táblát tartalmaz. (Mezőgazdasági Kiadó. Ára: 400,— forint. Megrendelhető négyhavi részletre is.)
21

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Előadás a farost- és forgácslemez gyártás problémáirólAz Országos Erdészeti Egyesület és az Országos Erdészeti Főigazgatóság szakszervezeti bizottsága november 11-én nagy érdeklődésre számottartó szakmai továbbképző előadást rendezett a Technika Házában. Az előadó, Zágoni István ábrákkal és vetített képekkel illusztrálva részletes ismertetést adott a farost- és forgácslemez gyártásról.Mindenekelőtt vázolta a faanyag közgazdasági jelentőségét, majd ismertette azt a már régi törekvést, hogy a fát takarékosabban és úgy dolgozzák fel, hogy műszaki tulajdonságai javuljanak. Ennek első eredménye az 1900-as évek elején a rétegelt lemezgyártás megindulása, ami azonban csupán az utóbbi követelményt elégítette ki. Mindkét kívánalmat az 1920-as évektől gyors fejlődésnek induló farost-, majd a későbbiekben kifejlődő forgácslemez gyártás elégíti ki. A jó műszaki tulajdonságokon kívül ugyanis — gömbfára vonatkoztatva — a farostlemez anyagkihozatala 89—90 százalék, a forgácslemezé pedig 85—95 százalék.Zágoni István ezután részletesen ismertette a farostlemez gyártást. A farost — az 1957. évi nemzetközi farost- és forgácslemez konferencia definíciója szerint 
— fa vagy egyéb lignum cellulóz anyagának rostjaiból 
készült lemezanyag, amelyben az elsődleges kötés a 
rostok elrendeződéséből és azok adhéziós tulajdonsá
gából származik. A késztermék lehet préselt (kemény) és nem préselt (szigetelő) rostlemez. Az osztályozás alapja a fajsúly.A világ jelenlegi rostlemeztermelése 4 millió tonna. Az új nyersanyagféleségeket két fő csoportra oszthatjuk: 1. fás és 2. nem fás nyersanyagokra. Műszaki 
szempontból majdnem minden fafaj felhasználható 
rostkészítésre, ha azonban jó minőségű lemezt gazdaságosan akarunk termelni, akkor a kör leszűkül. Európában általában keverve felhasználják az összes fe
nyő-, nyír-, nyár-, fűzféléket, szelídgesztenyét, égert, 
bükköt, de a cseheknek van egy kizárólag bükköt, a belgáknak és olaszoknak elsősorban nyárt feldolgozó üzemük.A kiválasztott fafajon belül gyakorlatilag minden felhasználható & gömbfától a tisztítási, gyérítési faanyagon, ágfán, botfán, fűrész- és furnérüzemi hulladékokon stb. keresztül valamennyi kérges vagy kéreg nélküli faanyagig. Fontos azonban, hogy a beszerzési, szállítási, kezelési és tárolási költségek lehetőleg alacsonyak legyenek.A nem fás nyersanyagok (kilúgozott cukornád, len- pozdorja, gabonaszalma stb.) jelentősége ma még alárendelt.Zágoni István azután részletesen ismertette a rost- lemezgyártást. A gyártáseljárásokat három fő típus sze
rint csoportosítják:1. Nedves eljárás, amelynek során 35—40 százalék nedvességtartalmú rostanyagból készítik a lemezeket. Ennek vízszükséglete — ha a gyártásból visszanyert vizet is felhasználják — 50—100 köbméter tonnánként. Legismertebb eljárások a defibrátor, Masonit, Biffar, Zefasit stb. Ezek közül is legelterjedtebb a svéd defibrátor eljárás, amelynek lényege, hogy a lignocellulóz anyagokból pépet készítenek gőzatmoszférában, 170— 190 C fokon, 7—13 atmoszféra nyomás alatt. Ennek az eljárásnak — szemben a többiekkel <— gőz, munkaidő szükséglete jóval kisebb.2. A félszáraz eljárás 25—30 százalék nedvességtartalmú, míg;3. a száraz eljárás 8—10 százalék nedvességtartalmú rostanyaggal dolgozik. Ez utóbbi vízszükséglete 1—1,5 köbméter tonnánként. Ezek az eljárások ma még kevésbé ismertek.Az előadó a továbbiakban részleteiben is elmagyarázta a defibrátar-eljárás gyártástechnológiáját, majd a többi eljárásokat, valamint a lemezek műszaki jellemzőit és felhasználási területét. Majd beszámolt a 
forgácslapgyártás fejlődéstörténetéről. Ennek technológiája nem néz még vissza hosszú múltra. A mai gyártás elméleti alapjait 1936nban a csehszlovák F. Pfohl rakta le, majd a svájci F. Fahrni, az elméletet tovább
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fejlesztve áttért a kísérleti gyártásra. Az általa alakított üzem 1946-ban kezdte meg először a világhírű „Novópan“ nagyüzemi termelését. A gyártás gyors térhódítására jellemző, hogy 1956-ban a világtermelés 
már mintegy 1 millió köbméter, amelyből 270 ezret a nyugatnémetek állítottak elő.A forgácslap kötőanyaggal elegyített, nagyobbmé- retű aprí tokokból, forgácsból készül. A kész forgácslapokat főleg fajsúlyúk és szerkezetük szerint osztályozzák. Az előbbiek szerint megkülönböztetnek köny- nyű, félkemény vagy félnehéz és kemény vagy nehéz lapokat. A szerkezeti csoportosítás főbb típusai a Fahrni-rendszerű ,,Novopan‘ háromrétegű lapok; a Behr (német) -rendszerű lapok; a Kreibaum „Okai“ (német) és Chipekraft (amerikai)-rendszerű egy réteges lapok, végül a Bartrew (angol) -rendszerű lapok.A nyersanyagokkal kapcsolatos követelmények általában azonosak a farostlemeznél elmondottakkal; 
különleges követelmény csak a forgács alakjával szem
ben van. Általában a faipari forgácsok önmagukban nem alkalmasak jóminőségű forgácslapok képzésére. Éppen ezért a forgácsalapgyártó üzemekben külön zúzó, illetve szeletelőgépekkel, úgynevezett célforgácsot állítanak elő.A forgácslemezgyártás kötőanyagul csaknem kizárólag hőre keményedé fenolplast- és aminplast-mű- 
gyantákat használ. E kötőanyagok jelentősége különösen gazdasági szempontból nagy, tekintve, hogy magas áruk miatt a forgácslapgyártás teljes gyártási önköltségének sokszor 80 százalékát is kiteszik a kötőanyagokra fordított költségek.Végül az előadó részletesebben ismertette a forgácslemezgyártás gépi berendezéseit, a préselési eljárásokat, majd a forgácslapok alkalmazási területeinek áttekintésével fejezte be érdekes előadását.

MYXOMATÓZIS
A nyugat-európai üregi nyúlállományokat idősza- 

konkint úgyszólván megsemmisítő myxomatózist elő
idéző Saranelli-féle vírusról érdekes adatokat közöl a 
francia Fenner és Marshall. A vírus Amerikában, Ausz
tráliában és Európában izolált változatai közül legfertő
zőbbnek (99,5) a „laboratóriumi standard“, „Lausanne*  
és a M. S. W. csoport mutatkozott. Csak az ötödik 
csoportba tartozó ausztráliai és nagy-británniai törzsek 
hatása gyenge viszonylag (0—30% elhullás), egyébként 
ia második csoport 99 százalék, a harmadik 90 száza
lék, a negyedik 60 százalékos pusztulást okoz. A fer
tőzések iránti hajlam egyedi tulajdonság, a betegséget 
átvészelt szülők utódai közül sokan még a második 
nemzedékben is elhullanak.

Erdészek és vadászok zsebkönyve 1959.A zsebkönyv tájékoztató összefoglalásokat tartalmaz a vadgazdálkodás, a vadászat és az erdészet fontos gyakorlati kérdéseiről, majd jól áttekinthető formában, táblázatos összeállításban közli az időszakos tennivalókat. A vadászok, erdészek mindennapos megfigyelései számára megfelelő terjedelmű üres, vonalazott részt is tartalmaz a zsebkönyv, melyben a vadállományról, a vadászterület, rezervátum vagy erdőkerület vadászati és erdészeti eseményeiről folyamatos naplót lehet vezetni.
224 oldal. Ára: 18,— Ft.Kapható a könyvesboltokban, földművesszövetkezeti boltokban és a falusi könyvárusoknál. Megrendelhető: a Mezőgazdasági Könyvesboltból, Budapest, V., Vé- csey utca 5.
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Hogyan csökkentettékErdőgazdaságaink pénzügyi helyzetének egyik jellemzője a mezőgazdasági munkák veszteséges volta. Ezért indítottunk lapunk hasábjain vitát a mezőgazdasági ágazatunk problémáiról.Ebben a vonatkozásban különösen figyelemre méltók azok -az eredmények, amelyeket a sárospataki erdőgazdaság területén értek el. A mezőgazdálkodás veszteségét egyelőre megszüntetni nem tudták. De míg 1953-ban, amikor jelentékeny tartalékföldeket átvéve komolyabb mezőgazdasági feladatok elé kerültek, a veszteség 1 millió forint felett volt, ma már a tavalyi 740 ezer forintos ráfizetéssel szemben is
ténylegesen csak mintegy 600 
ezer forint ráfizetéssel gazdál

kodtak.Parádi Ferenc főkönyvelő beszélgetésünk során rámutatott arra, hogy az erdőgazdaságok mezőgazdasági veszteségét a mai színvonalon kiküszöbölni nem lehet, de ha a rideg számokat közgazdasági szemmel vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy ha mezőgazdálkodásunkat megszüntetnénk, a takarmányt drága pénzen kellene vásárolnunk fogataink számára és ez azt jelentené, hogy a ráfizetésünk a mostaninál lényegesen magasabb volna.Sápi Viktor, a sárospataki erdőgazdaság agronómusa kifejtette, hogy
a trágyakérdésaz okszerű mezőgazdálkodás egyik legnagyobb problémája az erdőgazdaságok mezőgazdasági földjeinek hasznosításában. Olyan mértékű állattartással nem rendelkezünk, sőt állatgazdálkodást egyáltalán nem folytatunk, mint hasonló területű állami gazdaságok. így tehát Sárospatakon is a 941 kát. hold üzemileg kezelt mezőgazdasági területen más módszerekhez kellett folyamodni. Pillangósokat vetnek és a műtrágya okszerű használatával javítják a hozamokat. A mezőgazdasági terület 57 százalékán termelnek zabosbükkönyt, lóherét, lucernát, 35 százalékán kalászosokat és 8 százalékán kapás növényeket. A jobb agrotechnikával a kalászosoknál az 1953-as 5 mázsás átlagokat 1957-ben 10,45mázsára és még a kedvezőtlen idei évben is 7,5 mázsára emelték. Idén először foglalkoztak

szerződéses aprómagtermelésselés bár az aszály beleszólt a terméseredményekbe, mégis sikerült ezen az úton is 170 ezer forinttal javítani a mezőgazdálkodás mérlegét.Arra törekedtek — mint ezt Sápi Viktor vázolja — hogy a mezőgazdasági termelést
három erdészet területére össz

pontosítsák,így sokkal hatékonyabb az irányítás és az ellenőrzés. A mezőgazdálkodás javuló eredményei biztosították a fogatgazdaság jó abrakellátását —

a mezőgazdasági ágazat 
veszteségét Sárospatakonaz ellátottság 90 százalékos a saját termelését tekintve — s ez kedvezően befolyásolja a fogatok teljesítőképességét. így érthető, hogy az 1957—58-as gazdasági évben

a fogatgazdaság tervét 21 500 fo
gatórával és 13 ezer köbméter 
faanyaggal sikerült túlteljesíteni.A fogatok az erdészeteknél szétosztva dolgoznak, összesen 100 igásfo- gattal és 15 üzemi fogattal rendelkeznek.Parádi főkönyvelőtől tájékoztatást kaptunk arról a módszerről, amit most már különben valamennyi erdőgazdaságnál kötelezően alkalmazni kell:

a táblás ellenőrzésről.A főkönyvelő hangsúlyozta, hogy ennek előfeltétele a mezőgazdasági területek teljes feltérképezése, illetve a mezőgazdálkodás koncentrálása volt. Csak így tudnak nagyüzemi gazdálkodást folytatni, összesen 55 mezőgazdasági táblán folyik a termelés. Hátránya ennek a szálastakarmányok távolabbi szállításának szükségessége, viszont a behordás költsége kicsi, mert mindenhol a helyszínen csépelnek. A táblánkénti nyilvántartás lényege, hogy az agro- nómus megadja a táblánkénti vetéstervet, ugyancsak táblánkénti kartonok tartják nyilván a munkát az erdőgazdaság könyvelóségén. Ezen az alapon táblaszám szerint számol
>OOOOOOCX>00000000-00 000000-<X>CK>00 0<>C^

Lehetőségek egy veszedelmes sodrómoly-féle 
leküzdésére baktériumos fertőzés segítségévelTestvérlapunk a Lesnická práce hasábjain a prágai mezőgazdasági akadémia biológiai osztályának három munkatársa tollából beszámolót közöl a galagonya sodrómoly leküzdésére irányuló kísérletekről mesterséges baktérium-fertőzések bevezetésével. A kísérleteknek azért van jelentősége, mert ezeknek a kísér

leteknek a nyomán fontos fenyőká
rosító sodrómolyok elleni küzdelem 
módszerét is ki lehet dolgozni.A közleményben a szerzők, Kud- 
ler, J., Lysenko, O., Hochmut, R., az 1958. évi kísérletekről számolnak be, amelyek során a szerzők néhány baktériumos szuszpenziót használtak fel a galagonya-sodrómoly 
(Cacoecia crataegana Hb) elleni biológiai védekezésül. A kísérletekrészben laboratóriumban, részben a szabadban folytak. Pseudomonas-
féléket, Bacillus dendrolimust és 
Klebsiellát különböző kombinációkban és töménységben, aerosol alakban, hektáronként tíz literes meny- ' nyiségben alkalmazták. Erdőkben kilenc kísérleti parcellát kezeltek, egyenként 0,1 hektáros kiterjedésben. Az eredmények bebizonyították, hogy a rovarok megbetegedése főként a Pseudomonas clororapis- faj esetén, mintegy hatvan hektárra terjedt el. A többieknél a hatás a 

ják el a felmerült költségeket, amelyeket minden hónap végén az erdészet könyvelője kigyűjtve juttat el a központi könyvelésbe és ott összesítik. így mindig pontosan megállapítható a felhasznált anyag mennyisége és értéke, a munkákra fordított munkabér és az egyes táblák hozama. Ezekből az adatokból következő évek vetésterveinek, a szükséges vetésforgóknak öszeállítá- sa is könnyebb.Mondjuk még el befejezésül, hogy az új rendszer elterjedését az erdőgazdaság vezetői megfelelő
célprémiumokkal is támogatták. Általában a mezőgazdálkodást ilyen alapos tervezés és irányítás mellett az erdészek tudják vezetni, csupán két mezőgazdasági brigád vezet őre volt szükség. Ezen felül

mintegy 60 kát. hold gyümölcsös
sel,elsősorban almás-kerttel rendelkeznek, s ezekben összesen két kertészt alkalmaznak. Mindent összevéve más erdőgazdaságok számára is igen tanulságos a sárospataki példa: hogyan lehet rendszeres ellenőrzéssel, ötletes gazdasági tervekkel (aprómag termelés, gyümölcsfa telepítés!), gépesítéssel

az erdőgazdaságok mezőgazdál
kodásának veszteségét csökken

teni,illetve megnyitni az utat mezőgazdasági ágazatunk jövedelmezőségének biztosítása felé.
(ákos)

kísérleti parcellára korlátozódott. A járvány gócos jellegű volt, ameny- nyiben a kártevők pusztulási százaléka a fertőzött terület közepén 60— 80 volt, a szélein pedig 30-ra csökkent. A kezeletlen erdőkben a gala- gonya-sodrómolyon a bakteriózis- betegség egyáltalán nem fordult elő.A közlemény tartalmazza az alkalmazási módszereket, de a zárórészben megállapítja, hogy a mikro
biológiai növényvédelem további 
lehetőségei még vitatottak.

Szovjet erdészek Kanadában. A moszkvai Mechanizácija Trud, érdekes beszámolót közöl szovjet erdészek kanadai tanulmányútjáról. Elmondják a beszámoló szerzői — G. M. Orlov és társai, hogy a kanadai állományviszonyok hasonlóak a Szovjetunió állomány viszonyaihoz. Döntéshez csakis benzinmotoros fűrészeket alkalmaznak. A közelítés átlagosan 120—150 méterre történik. Minden közelítő traktornak van buldózerje és csörlő je, tehát egyetemes gépek. Elmondják a szovjet küldöttség résztvevői, hogy Kanadában most kísérleteznek gyors, gumikerekes traktorok bevezetésével.
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Speidel tábornok, a NATO középeurópai 
hadsereg főparancsnokának karrierjét 
mutatja be a TEUTON KARD AKCIÓ c. 
német dokumentumfilm, a Thorndike há
zaspár új alkotása, amely az idei Kar- 
lovy-Vary-i filmfesztivál I. fődíját kapta. 
Ezzel egy műsorban pergetik a koncent
rációs táborok borzalmairól készült len
gyel dokumentumfilmet, SÖTÉTSÉG ÉS 
KÖD címmel.

Luchino Visconti rendezésében láthatjuk 
a FEHÉR ÉJSZAKÁK című olasz filmet; 
Dosztojevszkij regényét dolgozza fel. A 
nem mindennapi történetet kitűnő színé
szek, köztük Maria Schell és Jean Marais 
elevenítik meg.

A SÓBÁLVÁNY című filmünkkel egyen
rangú kitüntetést kapott az idei Karlovy- 
Vary-i nemzetközi filmfesztiválon a cseh
szlovák filmgyártás új műve, a FEKETE 
ZÁSZLÓALJ, melynek hősei az idegen
légióba szegődött csehszlovák fiatalok; 
sorsukat és tragédiájukat mutatja be ez 
a darab.

Oslóban, 1942-ben játszódik a német 
megszállás idején az AZON AZ ÉJSZA
KÁN című, izgalmas, norvég film.

Jelenet az „Azon az éjszakán” című 
norvég filmből

Érdekes és fordulatos történetet mond 
el az EGY IDEGEN TELEFONÁL című 
amerikai film: jó színészi játék párosul
nak művészi rendezéssel és fényképezés
sel, az egyik főszerepet Bette Davis ala
kítja.

ERDŐGAZDASÁG 
es FAIPAR

1958. évi 12. szám. Ára 2 forint.
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság 

Főszerkesztő:
DR. BALASSA GYULA

Felelős szerkesztő: 
ÁKOS LÁSZLÓ

Megjelenik havonta egyszer
Előfizetési ára: Egy évre 24 Ft. félévre 12 Ft

Szerkesztőség:
Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em. 

Telefon: 110-025.
Kiadóhivatal:

Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em 
Telefon: 123-410

Kiadásért felelős:
A Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó 

vállalat vezetője
Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a 
Posta Központi Hírlap Irodánál (Bp., V., 
József nádor tér 1.) és bármely posta
hivatalnál. Előfizetési díj negyed évre 
6,— Ft. Csekkszámlaszám: egyéni 61.055, 
közületi 61.006 (vagy átutalás a M. N. B.

47. sz. folyószámlájára).
Példányszám 3350

46223-689/2 - Révai (Fel.: Povárny Jenő)

HÍREK
Kinevezés. Az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője Fila Józsefet eddig betöltött főigazgatósági felügyelői munkaköre alól — ezen a területen végzett eredményes munkájának egyidejű elismerése mellett — felmentette és a Mátrai 

Állami Erdőgazdaság igazgatójává nevezte ki. — Ugyancsak kinevezte 
Csőri János zalaegerszegi lakost a 
Balatonielvidéki Állami Erdőgazda
ság igazgatójává. *

Kitüntetések. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 41. és a párt 40. évfordulója alkalmából ünnepélyes keretek között osztották ki a kormánykitüntetéseket a Főigazgatóságon. A Szocialista Munkáért Ér
demérem kitüntetésben részesültek a következők: Mosonyi Jenő főelőadó (Erdőrendezés), Szörényi Márton főkönyvelő (Pécs), Fehér Sándor igazgató (ÉRDÉRT), és Kozma László főmérnök (Gödöllő). Ugyanebből az alkalomból a párt értékes jutalmakkal tüntette ki Mosonyi Jenő elv társat és Tóth Ödön elvtársat, mint az Országos Erdészeti Főigazgatóság legrégibb párttagjait.*

Felmentés — áthelyezés. Az OEF vezetője Takács Józsefet, az OEF faipari főosztályának helyettes vezetőjét megbízatása alól felmentette és egyidejűleg az ERDÉRT-hez telepvezetői munkakörbe áthelyezte. Ugyancsak felmentette Szelthoffer Józsefet, a Balatoni el vidéki Állami Erdőgazdaság igazgatói teendőinek ellátása alól és egyidejűleg ugyanezen erdőgazdaság balatonfüredi erdészetéhez erdészetvezető munkakörbe áthelyezte. — Bakondi Ernőt, a Mátrai Állami Erdőgazdaság igazgatóját az OEF vezetője az igazgatói teendők ellátása alól kérelmére felmentette s egyidejűleg ugyanazon erdőgazdaság sándorréti erdészetéhez szakelőadói munkakörbe áthelyezte. *
A homok megkötése és fásítása Kí

nában. Főleg Hanszu és Szenszi tar
tományra összpontosul a kínai fásí
tási mozgalom. Itt a futóhomok mint
egy másfélmillió hektárt foglal el. A 
barkánok betemették sokhelyen a 
szántókat, kisebb falvakat, több he
lyen a Nagy Falon is keresztül ha
toltak. A fásítás 1950-ben kezdődött, 
azóta 75 ezer hektár erdőt telepítet
tek, főleg a szövetkezetek. A telepí
tések védelmére mintegy ezer kilo
méter hosszú, több sorból álló gyor
sannövő, élő védősövényt alakítottak 
ki. Jelenleg öt speciális állomás fog
lalkozik a homoki talajtípusok feltá
rásával és a homokfásítási kérdések 
tisztázásával.

A Budapesti Erdészeti SC labdarúgó 
szakosztálya a következő napokban „vizs
gázik“. Most van az őszi forduló hajrája, 
és bizony nem mindegy, hogy a hátralevő 
két mérkőzés után a fiúk milyen ered
ménnyel jönnek le a pályáról. A csapat 
célja ugyanis az, hogy az első öt-hat 
közé kerüljön, viszont jelenleg a nyolca
dik helyen vannak. Kétségtelen, hogy 
nagyon tömör az élmezőny, hiszen a 
nyolcadik hely ellenére az Erdészeti fiúk 
alig néhány ponttal maradnak el az első 
helyeken álló csapatoktól. De hogy igye
kezni kell, azt a legutóbbi gyenge ered
mények húzzák legjobban ala: Budaka
lász—Erdészet 6:2 (3:1); Csillaghegy—Er
dészet 3:2 (1:0).

A tartalékbajnokságban játszó csapat 
legutóbbi eredménye sem sokkal jobb, 
miután a Csillaghegyiektől 5:4 (4:0) arány
ban kikaptak. Az eredményről is látszik 
azonban, hogy a fiúk a második félidő
ben igen nagy hajrát kezdtek és ha egy 
kis szerencséjük van, még meg is nyer
hették volna a mérkőzést. Az ifjúsági csa
pat váltakozó eredményt ért el, mert a 
MOM csapatát 2:l-re legyőzte, de az 
UFC-től 3:l-re kikapott. Végül az úttörők 
a Pénzügyőri úttörőktől kaptak ki 2:0-ra.*

A labdarúgóknak külön örömük is van. 
Vegre hozzákezdtek a MEDOSZ Nép
fürdő utcai labdarúgó pályájának rend
behozásához. Ezt a hírt minden sportked
velő megelégedéssel fogadta.*

A sportkör teniszszakosztályaiban a II. 
osztályban játszó férficsapat tagjai jog
gal büszkék eddig elért eredményeikre. 
Ezideig ugyanis 11 mérkőzést játszottak 
és még egyetlen egy mérkőzést sem vesz
tettek el. Az első helyen álló csapat leg
utóbbi eredményei a következők voltak: 
Erdészet—UTP 9:7; Erdészet—Hídépítők 
10:6; Erdészet—HM Petőfi 13:3. A tartalék
bajnokságban játszó férficsapat legutóbbi 
mérkőzésen a Ganz Vagon csapatát verte 
meg 5:4-re. *

A kézilabda szakosztályban is jó hírt 
közöltek velünk. A nagypályás kézilabda 
bajnokság befejeződött és annak ellenére, 
hogy a csapat az NB I-ben nagymúltú és 
erős csapatokkal került szembe s ezek 
közül a Vasas csapata a legutolsó mér
kőzésen 12:4 arányban legyőzte az Erdé
szet csapatát, a fiúknak sikerült a követ
kező évre is helyet biztosítani maguknak 
az NB I-es csapatok között. Az I. osz
tályban játszó ifjúsági kispályás kézilab
dabajnokság legutóbbi mérkőzésén az ifik 
8:6 arányban kaptak ki az FTC fiataljai
tól.

Madárvédelem
a Budakeszi erdőben

A gondos erdőkezelés megkívánja, 
hogy a túlkoros, beteg, odvas fákat 
eltávolítsák. Viszont éppen ezek a 
fák biztosítanak a káros rovarokat 
pusztító erdei madarak számára fé.sz- 
kelési lehetőségeket. Ezért most az 
ÉRTI budakeszi kísérleti erdészete 
t.Öbbszáz madárodut helyezett el az 
ép fák törzsére. Ügy tervezik, hogy a 
közel jövőben fokozzák a hasznos 
madarak elszaporítását segítő odúk 
készítését. A kihelyezett odúkban 
fészkelő madarak megfigyelésében 
a Madártani Intézet is részt vesz: a 
vizsgálódásoknak az a célja, hogy 
megállapítsák, az egyes madárfajok
nak milyen alakú és berendezésű 
odúra van szüksége.
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