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Erdésznap

Erdőmunkások napja

örömmel köszöntöm az Országos
Erdésznap gondolatának felvetését.
Elérkezettnek látom az időt, amikor
az év egy napja az erdészeké, az er
dészeti és faipari dolgozóké lenne.
Ez a nap országosan is hangsúlyozná
az erdőgazdálkodás fontosságát nép
nagy
gazdaságunkban.
Vannak
eredményeink, féltett alkotásaink,
amiket a társadalom, a szocializmus
építése ügyében tettünk, hogy országunk fában gazdagabb és tájaink
arculata, népünk élete szebb legyen. Az Erdésznapot tavasszal, má
jus hónapban kellene rendezni. Az
erdő kiteljesedett tavaszi színpom
pája méltó keretet adna ünneplé
sünknek. Hiszem, hogy az Erdész
nap gondolata megértésre és támo
gatásra talál és az első Országos Er
désznap már 1959. esztendőben meg
rendezésre kerülhet. Mindez csak
fokozná a társadalom megbecsülését
az erdő, az erdészmunka és az erdé
szeti dolgozók iránt.
CSÖTÖNYI JÓZSEF erdőmérnök
Márké

★

Több ízben és több helyről merült
már fel az a jogos kívánság, hogy a
magyar erdészet dolgozóinak meg
ünneplését is kellene biztosítani egy
napnak — Erdőmunkások Napja —
kijelölésével. Dolgozóink ezzel is
közelebbről éreznék a népgazdaság
megbecsülését nehéz és igen fontos
munkájukért.
Ehhez a gondolathoz csatlakozva
szeretném javasolni, hogy rendez
zük meg a favágók országos verse
nyét is, ezen a napon. Valahol az orCÍMKÉPÜNK:
A létrási munkásszálló a Bükkben,
a miskolci erdőgazdaság területén
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szábban —, ahol komoly erdei mun
kásközpont van — kellene megren
dezni az erdei munkások ünnepsé
gét. Az ünnepség keretében az or
szág valamennyi erdőgazdaságában
előzőleg kiválasztott legeredménye
sebb famunkások mérhetnék össze
erejüket a „legjobb“ címért. Lehetne
versenyt indítani fejszével való dön
tésben, kétkezes és egykezes moto
ros fűrészelésben (döntés, átvágás),
kézi fűrésszel való döntés és átvá
gásban (időre), kézi fagyártmány fa
ragásban, gépkocsi felterhelésben
stb., stb. Az erre a versenyre való
felkészülés élénkséget vihetne a
munkahelyi
munkaverseny-mozgalomba is, másrészt (esetleg filmre

véve) megismertetné a nagyközön
séggel az egyébként kevéssé ismert
munkáját az erdőknek.
Az ünnepség során szerepelhetné
nek az ország legjobb erdészeti kultúrcsoportjai is. A legjobbak kivá
lasztása ezen a vonalon is felélénkí
tené az erdőgazdaságok, illetve er
dészetek kulturális munkáját, ami
ugyancsak nem volna közömbös do
log. Ezen a napon lehetne megren
dezni a különböző sportágakban is
az erdőgazda súgok legjobbjainak ve
télkedését.
Ügy érzem, érdemes lenne foglal
kozni ezzel a gondolattal, és a szak
szervezeti bizottságok a Medosz el
nökség segítségével meg tudnák ol
dani az ezzel kapcsolatos felada
tokat.
HOLY ZOLTÁN
Győr

Tűzrendészet! helyzetünk
A tűzrendészet terén az ellenfor
radalom okozta lazaságokat fokoza
toson megszüntettük. Több erdőgaz
daságnál a tűzrendészeti hálózat ki
építését, valamint az önkéntes tűz
oltóság megszervezését, újból kellett
kezdeni. Ma már az OEF felügye
lete alá tartozó erdőgazdaságok és
vállalatok tűzrendészeti hálózatának
kiépítése nagyjából
befejeződött.
Minden erdőgazdaságnál és vállalat
nál a (tűzrendészeti munkával egyegy nem függetlenített előadó mint
egy napi 3—4 órában foglalkozik.
Erdészeteknél és vállalatok iparte
lepein egy-egy tűzrendészeti felelős
látja el a tűzrendészeti feladatokat.
Vállalataink önkéntes tűzoltó csa
patai ez évben komoly fejlődésen
mentek keresztül. Több mint negy
venen nyertek különböző fokú ver
senyt. Kiemelkedő munkát végeztek
az Erdőkémia Vállalat tolmácsi
telepének, valamint a Nyugatma
gyarországi Fűrészek lenti telepének
önkéntes tűzoltói.
A megelőző fűzrendészeti munka
eredményesebbé (tétele érdekében
több fontos intézkedés történt:
Országos értekezleten adtunk el
igazítást az erdőgazdaságok tűzren
dészeti előadói részére, s főleg a fa
vaszi erdőtüzek megelőzésére kap
tak irányvonalakat. Erdőgazdaságok
és vállalatok részére útmutatókat
adtunk. A tűzrendészeti előadók 2
éves szakosított előadói tanfolyamot
végeztek, a tanulmányi átlag 4,8
volt. Propaganda-filmeket küldtünk
ki erdőgazdaságok részére.
1958-ban 21 cikk jelent meg kü
lönböző újságokban, szaklapokban.
Helyszíni
kiszállások alkalmával
közvetlen segítséget nyújtottunk.
Alapvető volt, hogy kiadtuk a BM
és OEF 64 1958. sz. főigazgatói uta
sítást, az OEF tűzrendészeti szolgá
lati
és
működési
szabályzatát.
Ugyancsak intézkedtünk a honvéd
ségi lőgyakorlatok alkalmával kelet
kező tüzek elhárítására.
Az OEF 1958. évi költségvetésében
külön tűzrendészeti beruházás nem
volt. Ennek ellenére az erdőgazda
ságok és ipar vállalatok a tűzrendé-

szeti határozatban előírt számos tűzkeletkezési gócot számoltak fel Val
lalatfejlesztés és más tételek terhére.
A faipari vállalatok területén a
megelőző tűzrendészeti munka kifogás alá nem esik. A tűz,rendészeti
határozatban feltüntetett követelmé
nyeknek eleget tettek.
Az elmúlt évek tűzrendészeti
munkáját összehasonlítva 1958. év
eredményeivel, kétséget kizáróan
megállapíthatjuk, hogy az OEF te
rületén jelentős javulást értünk el.
Az erdőgazdaságok és faipari válla
latok igazgatói érzik felelősségüket
e területen is. Anyagi támogatásuk
kal igyekeznek megoldani olyan be
szerzéseket is, amelyekre egyébként
tűzrendészeti beruházási keretük
nem volt.
A következő hónapok tennivalóit
most újból illetékes döntés szabá
lyozza. Az OEF kollégiuma ugyanis
múlt év 'decemberében tárgyalta az
OEF tűzrendészeti helyzetét és ha
tározatot adott ki a tavaszi idény
ben végzendő feladatokról az erdő
tüzek megelőzésére.
NAGY MIHÁLY
OEF

Köszöntünk 75 éves
Asotthalmi Erdésziskola!
Mi, akik kétéven keresztül vol
tunk tanulóid, úgy érezzük, hogy
hálával, s köszönettel tartozunk Ne
ked jó „öreg“ Szakiskola, mert hasz
nos tagjává neveltél bennünket ha
zánknak. Továbbá veled együtt kö
szöntjük az akkori nevelőinket is:
Fodor Gyulát, Takáts Ferencet, Dolenszky Károlyt, Kovács Józsefet,
Kolozsváry Istvánt és Kerttői Jenőt.
Végül köszöntjük az újból meg
nyitott kétéves erdész-szakiskolát,
minden tanulóját, s minden nevelő
jét. Kívánjuk, hogy még számos de
rék magyar erdészt neveljen szocia
lista hazánknak.
Gráczki László erdész
1939-ben végzett tanuló
Lencsenpuszta—Nagybajom
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Dr. BALASSA GYULA miniszterhelyettes, az OEF vezetője :

Eredményes esztendő ulán^íijabh sikerek leié
Az elmúló év utolsó napjai és az
új esztendő kezdete a számadás
időszakát jelenti. Ilyenkor vissza
nézünk mit végeztünk egy eszten
dőben, mérlegre tesszük az elért
eredményeket, a hibákat és ugyan
akkor előre is nézünk: tervet ké
szítünk az újabb esztendőre. Az
erdőgazdaságoknál a gazdasági év
már szeptember 30-ával lezárul és
így most, a számadás időszakában
még kedvezőbb helyzetben va
gyunk, mert a végső adatok birto
kában állapíthatjuk meg, hogy
1958 valóban eredményes eszten
dő volt az erdőgazdaságok terüle
tén. Az eddigi jelentések és az
első háromnegyedévi teljesítmé
nyek azt mutatják, hogy a fűrészés lemeziparban is jó munkát vé
geztek, de erről alkalmunk lesz
majd bővebben beszélni az óév
végén, december 31-én zárult vál
lalati mérlegek végleges adatainak
birtokában.
Az erdőgazdaságok jó munkáját
legjobban jellemzi, hogy 26 millió
forintos eredményjavulással zár
ták az 1957—58-as gazdasági évet.
Összesen 31,8 millió forint nyere
séget mutattak ki. Az összefoglaló
szám mögött természetesen vannak
különbségek, vannak veszteséges
erdőgazdaságok is, vannak ahol
eredményromlás
mutatkozott.
Ezeknek a munkáját felülvizsgál
juk, hogy
az eredményromlás
okait feltárhassuk és kiküszöböl
hessük.
De mindent összevéve a számok
mögött ott rejlik mérnökeink szak
avatott munkája, az erdészek szí
vós törekvése, hogy minél jobban
elsajátítsák és alkalmazzák az
újabb munkamódszereket, a gépi
technikát, az új szervezési formá
kat. A számok mögött éreznünk
kell 11 ezer állandó munkás és
csaknem 50 ezer időszaki erdőgaz
dasági munkás komoly erőfeszíté
sét, hogy többet és jobbat adjanak
a népgazdaságnak. Ott érezzük az
adminisztráció legkülönbözőbb te

rületén
tevékenykedő erdészeti
dolgozók munkáját, lelkiismeretes
ségét, az irányítás és az ellenőrzés
hatékonyságát. Persze mindez nem
érvényesült minden erdőgazdaság
nál, minden erdészetnél, valamenynyi erdészkerületben egyformán.
Voltak kihagyások, lemaradások.
De végül is 24 erdőgazdaság és 3
erdőgazdasági jellegű vállalatunk
összesen 9,735 000 forint nyereség
részesedést tudott kifizetni. Vala
mivel több mint hat napi fizetést
átlagosan. Ezen belül legszebb a
pécsi erdőgazdaság eredménye: 1,5
millió forint nyereségrészesedést
tudtak kifizetni. Különösen ér
tékes a tatabányai erdőgazdaság 1
millió forint fölötti nyereségré
szesedés kifizetése, minthogy ezt az
erdőgazdaságot az előző gazdasági
év súlyos eredményromlása miatt
szanálni kellett.
Soroljuk fel még az eredmények
közt, hogy az eredményjavulást
elért erdőgazdaságaink 5,334 000
forintot fordíthatnak vállalatfej
lesztésre és 3,605 000 forintot jut
tathattak az igazgatói alapon ke
resztül dolgozóiknak.
Hogyan értük el ezeket az ered
ményeket? Elsősorban a fakiter
melés és az értékesítés munkájá
nak gondos tervszerűségével, az
erdőművelési feladatoknak az idő
járási nehézségek ellenére nagy
jából jó elvégzésével. Külön ki kell
emelni, hogy az iparifa kihozatalt
az 1956—57-es 39,1 százalékról or
szágosan 43,5 százalékra emelték.
A pénzügyi eredmények szem
pontjából is nagy jelentőségű,
hogy fokozva a kitermelt faanyag
takarékos felhasználását erdőgaz
daságaink
fagyártmány termelési
tervüket 135 százalékra teljesítet
ték.
Mindezek az adatok feljogosíta
nak bennünket arra, hogy nyugod
tan és bizakodva, további sikerek
reményében nézzünk az új eszten
dő elé. Az elmúlt év novemberé
ben tartott országos tanácskozás a

hároméves terv további idősza
kára igen komoly és feszített ter
veket tűzött az erdőgazdasági dol
gozók elé. Ezek közül csak néhá
nyat emelünk ki. Az erdőgazdasá
gok iparifa-hányadát tovább kell
fokozni. 1960-ig el kell érni az 51
százalékos arányt, elsősorban a
bányafa-, a fagyártmánytermelés
növelésével és a forgács- és fa
rostlemezgyártás megindítása ré
vén. Ezeknek az új lehetőségek
nek maximális kihasználása biz
tosíthatja, hogy ezt a célkitűzé
sünket meg is valósítjuk. A má
sik fontos feladat, hogy az ország
erdősültségét 1960-ig 13,9 száza
lékra emeljük, ehhez 50 000 hek
tár új erdősítést és fásítást végez
zünk s ezen belül 23 000 hektár
új nyárast telepítsünk. Meg kell
állapítanunk, hogy a hároméves
terv első esztendejében a kitűzött
nyárfásítás tervét
erdőgazdasá
gaink összegezve nem tudták tel
jesíteni, ezen a téren tehát a
most következő tavaszi fásítási
időszakban az eddiginél is na
gyobb eredményeket kell elérni. A
gépesítést, a kitermelés anyagta
karékos megoldásait tovább kell
fejlesztenünk, hogy biztosítsuk a
megtermelt faanyag lehető leg
gazdaságosabb kihasználását
és
mindezek révén elérjük, hogy nép
gazdaságunkra súlyosan nehezedő
fabehozatal terhét 1960-ig 8,5 szá
zalékkal csökkentsük.
Mindezt csak a vezetők és a
dolgozók szoros összefogásával va
lósíthatjuk meg, hogy azt a meg
becsülést, amit az erdőgazdálko
dás számára a népgazdaságban ki
vívtunk, tovább növeljük. Köszö
nettel tartozunk mindenkinek, aki
becsülettel részt vett az eddigi jó
munkában és felhívok minden er
dészeti dolgozót, ^hogy tudása,
szakértelme, szorgalma legjavával
járuljon hozzá, hogy az új eszten
dőben is hasonló, sőt az előzőnél
is eredményesebb közös munkát
végezhessünk.

3
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

Az erdőgazdaságok jő munkája
alapján ismét hat új élüzemilnk van
Két esztendeje nem nyerte el egyetlen erdőgazdaság sem az élüzem kitüntetést, mert a munka
eredményei és a szigorú elbírálás ezt nem tette lehetővé. Annál örvendetesebb, hogy most — az 1957—
58-as gazdasági év sikeres munkái alapján — ismét hat új élüzemet avattunk. Elnyerte az élüzem kitün
tetést, s egyúttal a Minisztertanács és a SZOT vándorzászlaját a szombathelyi erdőgazdaság és ugyan
csak élüzem lett a budapesti, a pécsi, a nagykanizsai, a széke sfehérv ári és a debreceni erdőgazdaság. Di
cséretet kapott a váci és a soproni tanulmányi erdő gazdaság. A váci erdőgazdaság eredményes munkája
külön is örvendetes, mert ez az erdőgazdaság volt egyike azoknak a vállalatoknak, amelynek a vesz
tesége lerontotta az előző gazdasági évben az erdő gazdaságok országos eredményét.
Ugyancsak dicséretben részesült a Füzkitermelő és Feldolgozó Vállalat valamint a Békésmegyei
Kosáripari Vállalat.
A következőkben röviden 'beszámolunk az új élüzem kitüntetések átadása alkalmával tartott ün
nepségekről.

A Minisztertanács és a SZOT
vántlorzászlója Szombathelyre került
Az elmúlt év december 30-án dr.
Balassa Gyula miniszterhelyettes, az
Országos Erdészeti Főigazgatóság ve
zetője adta át az élüzem-kitüntetést
és a' Minisztertanács és a SZOT
vándorzászlójárói szóló oklevelet a
szombathelyi erdőgazdaság dolgozói
nak. Az ünnepséget Marton Imre
párttitkár megnyitó szavai után Mi
hályka Gyula igazgató beszámolója
vezette be. Elmondotta, hogy a szom
bathelyi erdőgazdaság dolgozói im
már ötödször szerezték meg az él
üzem címet. Az 1957—58-as gazda
sági évben fakitermelési tervüket
100,5 százalékra teljesítették. Ezen
belül a tervezett 55,4 százalékos
iparifakihozatalt csaknem 8 száza
lékkal túlteljesítették és így 4977
köbméterrel több iparifát adtak a
népgazdaságnak, ami nem kevesebb,
mint 2 millió forinttal emelte az

erdőgazdaság
termelési
értékét.
Ugyanakkor azonban megvalósítot
ták azt a célkitűzést is, hogy az ér
tékes véghasználati állományokból
megtakarításokat érjenek el és ezen
a vonalon 2430 köbméter fát későbbi
kitermelésre tudtak visszatartani.
Fagyártmány termelési tervüket 120
százalékra teljesítették. A faanyag
mozgatásinál a szállítási költségeket
köbméterenként 1,12 forinttal csök
kentették. Döntő jelentőségű volt a
csemetetermelés kedvező eredménye.
Kiemeltek 45 millió darab cseme
tét, ebből csaknem 2 millió darabot
exportáltak; a kiemelés költségét 10
százalékkal csökkentették. 1Ú92 hek
tár erdőfelújítást végeztek és a hek
táronkénti költséget 1330 forintról
1048 forintra szorították le. 530 hek
táros erdőtelepítésüknél a tervezett
1291 forinttal szemben 1022 forintot

költöttek. A tisztítási tervüket 106
százalékra teljesítették. A mezőgaz
dálkodás eredményessége is javult:
a terméshozam emelésével 195 000
forintos eredményjavulást értek el.

Mihályka Gyula, a szombacnelyi
gazdaság igazgatója

Balassa elvtárs átadja a jutalmat Haszák Aladár főmérnöknek

erdő

Évi fatermelésük 23 százalékát mo
torfűrésszel termelték ki és a gépi
fatermelés költsége köbméterenként
22,50 forint volt, míg a kézi kiterme
lésnél 26,90 forintba került egy köb
méter.
Mindezek alapján Mihályka igaz
gató örömmel jelenthette, hogy a
tervezett vállalati nyereségnél 668 000
forinttal többet értek el. Részlete
sen megrajzolta a következőkben,
hogy milyen munkát kell végezniük
az idei esztendőben, hogy továbbra
is az ország első erdőgazdasága ma
radjanak.
Ezután dr. Balassa Gyula minisz
terhelyettes, az OEF vezetője üdvö
zölte az ötödször élüzem szombat
helyi erdőgazdaság dolgozóit.
— Sorakozzanak — mondotta töb
bek között — a vezető kollektíva
mögé továbbra is olyan szorosan,
mint eddig és akkor elérik majd az
eddiginél is szebb eredményeket.
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Erdőgazdaságaink
a
hároméves
A budapesti erdőgazdaság kiemelkedő
terv első esztendejének tervét álta
eredményei
lában jól teljesítették, több vonat
kozásban túlteljesítették. A pozitív
A MEDOSZ székházában tartották az élüzem kitüntetésről szóló okle
eredmények meghozták számunkra
a népgazdaság és a kormányzat fo meg a budapesti erdőgazdaság él velet Kocsmár Ferenc, az OEF
üzem ünnepségét. Tóth Sándor igaz pénzügyi főosztályának vezetője ad
kozott megbecsülését. Ebben a jó
ta át. Hangsúlyozta, hogy a buda
munkában a szombathelyi erdőgaz gató vázolta az erdőgazdaság elmúlt
pesti erdőgazdaság dolgozói országo
daságot jelenleg valóban az ország évi munkáját. Rámutatott arra, hogy
san is kiemelkedő eredményt értek
első erdőgazdaságának tekinthetjük. az ellenforradalom után kialakult
el, elsősorban a csemeteönellátás te
A fontosabb feltételeket hiánytala fegyelmezetlenség az 1957—58-as év
rén. Az erdőtelepítés tervét 106 szá
nul és hibátlanul teljesítették. Már ben már teljesen megszűnt és ez
zalékra, a tisztítási tervet 110 száza
tavaly is igen jók voltak az ered döntő módon hozzásegített ahhoz,
hogy munkájukat eredményesen vé lékra teljesítették. Az évi tervezett
ményeik, de akkor szigorúbb volt az
gezhessék. Csemetekertjeikben meg
nyereséget 149 000 forinttal tudták
elbírálás. Ez azt mutatja, hogy az
növelni. Kocsmár elvtárs ezután át
ötszörös élüzem egyenletesen dolgo termelték a fásításhoz szükséges cse
metemennyiséget ; a maggazdálko
nyújtotta az Erdőgazdaság Kiváló
zik és ezt sok erdőgazdaságunk elé
Dolgozója kitüntetést hét erdőgazda
állíthatjuk példaképül. A szombat dásban is teljesen önellátók, sőt más
erdőgazdaságoknak is tudtak erdei sági dolgozónak. Majd a gazdaság
helyi erdőgazdaság vezetői
nem
igazgatója csaknem kétszáz dolgozót
szoktak alkudozni. Nem törekedtek famagvakat átadni. Az OEF és a
MEDOSZ vándorzászlóját, valamint részesített pénzjutalomban.
laza tervezésre, hanem mindenkor
a legmagasabbrendű népgazdasági
Jó és rossz
szemlélet érvényesült célkitűzéseik
ben, s ezért külön köszönet illeti a
a nagykanizsai erdőgazdaságnál
vezető kollektívát, de a dolgozókat
is. akik a kitűzött terveket komoly
Az élüzem kitüntetést elért erdő százalékos túlteljesítés értékét külö
akarattal megvalósították.
gazdaságok közül a legegyenetlenebb
nösen emeli az a tény, hogy országo
— Köszönöm — mondotta befeje
eredményeket a nagykanizsai erdő
san ezen a téren az elmúlt gazda
zésül — azt a szép szocialista mun
gazdaságnál találjuk. Fakitermelési
sági évben súlyos lemaradás volt.
kát, amivel az élüzem kitüntetést, a előírását 2 százalékos megtakarítás
Lemaradt a gazdaság a traktorok
Minisztertanács és a SZOT vándor - sal érte el. Ezen belül mintegy 1500
zászlaját kiérdemelték.
köbméter véghasználati fatömeget is és vontatók kapacitásának kihaszná
lásában is, viszont egyéb szép ered
megtakarított. Általában eleget tett
Ezután az Erdészet Kiváló Dolgo
ményei a vállalatot az élüzem címre
fatermék
értékesítési
kötelezettsé

zója kitüntetést adta át Mihályka
mégis érdemessé tették.
Gyula igazgatónak, Viasz-Kádi Sán geinek, de szőlőkaróban mintegy 10
százalékos
lemaradás
mutatkozik.
Az ünnepségen Jakóts László fő
dor csoportvezető, Solymos Rezső
Eredményeik közül külön ki kell
osztályvezetőhelyettes adta át az
nek, Kronecker Józsefnek, Kocsis
OEF nevében az élüzem kitüntetés
Ferencnek. Katona Lászlónak és emelni a közbirtokossági erdők erdő
művelése terén jelentkező jó ered ről szóló oklevelet s ugyanakkor
Szemes Józsefnek.
ményeit; a felújítás terén elért 24
öt dolgozónak az Erdőgazdaság
Üdvözölte az ötödször élüzem dol százalékos, a tisztításban elért 26 Kiváló Dolgozója jelvényt.
gozóit Halász József, a MEDOSZ fő
titkára is. Rámutatott arra, hogy
A pécsi erdőgazdaság
milyen jelentős az eredmény, amit
az ellenforradalom utáni mély pont
ismét az élüzemek sorában
ról elindulva két esztendő alatt az
A pécsi erdőgazdaság dolgozói je feltételeket és elnyerték a büszke
erdészeti dolgozók elértek. A siker
lentős eredményekkel zárták
az
élüzem címet.
titka: a dolgozók és a vezetők eddi
1957—58-as gazdasági évet. 4 993 000
December 28-án a délutáni órák
ginél jobb kapcsolata. A tények iga
forint eredményjavulást értek el,
ban a MEDOSZ kultúrtermében ad
zolják mondotta, hogy pártunk és
népgazdasági akkumulációra pedig ta át dr. Vágó Ödön, az Országos
kormányunk minden ígéretét meg
befizettek kereken 17 millió forintot,
Erdészeti Főigazgatóság elnöki fő
tartotta. Ugyanakkor a dolgozók is
osztályának veztője az erdőgazdaság
becsülettel teljesítették vállalt köte teljesítették az OEF és a MEDOSZ
dolgozóinak a jól kiérdemelt élüzem
lezettségeiket.
Bejelentette, hogy elnökség által megszabott élüzem
az alacsonyabb bérkategóriák bérja
vítását a kormányzat jóváhagyta és
néhány héten belül az erre vonat
kozó rendelkezéseket nyilvánosságra
hozzák. Ezt az újabb eredményt az
tette lehetővé, hogy az erdőgazdasá
gok teljesítették, részben túlteljesí
tették a tervüket. Ugyancsak üdvö
zölte a szombathelyi erdőgazdaságok
dolgozóit Végvári elvtárs, a megyei
pártbizottságok nevében, majd a
kitüntetett dolgozók részéről Kronecker József szólalt fel és hangsú
lyozta, hogy továbbra is úgy fognak
dolgozni, hogy még jobb eredménye
ket érjenek el.
Végül Mihályka Gyula igazgató
28 dolgozónak a Kiváló Dolgozó jel
vényt, 18 dolgozónak oklevelet adott
át és összesen 120 dolgozót részesí. tett pénzjutalomban.
A hivatalos ünnepség után szín
vonalas
kultúrműsor következett,
este pedig közös vacsorával fejezték
be a szombathelyi erdőgazdaság ün
Kasza Ferenc igazgató felolvassa beszámolóját
nepnapját.

(8)
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oklevelet. Ünnepi beszédében mél
tatta az erdőgazdaság dolgozóinak
eredményes munkáját, egyben fel
hívta a figyelmet azokra a terüle
tekre, ahol a munkát még meg kell
javítani, ahol az eredményeket még
tovább kell fokozni.
Varga János, a MEDOSZ Orszá
gos Központja részéről megemléke
zett arról, hogy az erdőgazdaságok
országosan jó munkát végeztek, s ez
jelentősen járul hozzá az életszínvo
nal emelésének lehetőségeihez. Eb
ből a jó munkából különösen ered
ményesen vették ki részüket a pécsi
erdőgazdaság dolgozói.
Ezután Kasza Ferenc, a pécsi er

dőgazdaság igazgatója beszámolóban
vázolta az erdőgazdaság adottságait,
szervezetét, a bányavidéken külön
leges nehéz helyzetét, — ismertette
az élüzem feltételek és 1957—58.
gazdasági év termelési és önköltségi
feladatainak teljesítését, — megem
lékezett a jó eredményekről és fel
hívta a figyelmet a hibákra is. Be
számolója után 126 erdőgazdasági
dolgozót részesített 53 550 Ft pénzju
talomban, egyidejűleg sor került a
nyereségrészesedés kiosztására is a
jelenlevő dolgozók között. Az erdő
gazdaságnál összesen 1276 fő része
sült nyereségrészesedésben, egy-egy
dolgozó általában egy havi fizetését
kapta a jó munka eredményeként.

Ötezer fejvédö sisakot
gyártanak a fakitermelő
munkások számára
Az elmúlt esztendőben az Országos
Erdészeti Főigazgatóság egymást kö
vető számos új intézkedése a fakiter
melő munkások védelmét szolgálja.
A legtöbb sérülést ugyanis fadöntés
közben a messzeeső száraz ágak okoz
zák. Ezért elhatározták, hogy a
fakitermelő munkások számára a
fejsérülések
megelőzésére sürgő
sen ötezer fejvédő sisakot gyár
tanak. Az Erdészeti Tudományos In
tézet budakeszi telepén a közelmúlt
ban már elkészítették a fejvédő sisa
kok első példányait. Az új sisakok
duralumíniumból készülnek. Bőr bé
lése az edzett felülettől 2 cm távol
ságra van elhelyezve, s így kényel
mes viselést és tökéletes védelmet
biztosít. A sisak első részének kikép
zése jó látást biztosít, a hátsó részé
nek széles karimája pedig a nyakat
is megvédi a sérüléstől.

A rezgőnyár csemetenevelés

Dr. Vágó Ödön a főigazgatóság jutalmát adja át Kasza elvtársnak

A debreceni ünnepség
A debreceni állami erdőgazdasá
got is élüzem címmel és oklevéllel
tüntették ki. Az erdőgazdaság minta
szerűen teljesítette értékesítési fel
adatát. A szőlőkaró értékesítésében
12 százalékkal, a parkettaléc értéke
sítésében 8 százalékkal, a bányá
szati faanyagok értékesítésében pe
dig 1 százalékos túlteljesítést ért el.
Kiemelkedő jó munkát végeztek
csemetenevelés terén is. Az erdőtele
pítési tervét 6 százalékkal, a közületi

fásítást pedig 5 százalékkal teljesí
tették túl. A gazdaság a traktor és a
vontató kihasználás terén előírt fel
adatának 62 százalékos túlteljesíté
sével fejezte be az elmúlt évet.
Az ünnepség alkalmából az erdő
gazdaság által patronált füvészkerti
általános iskola növendékei csak
nem egyórás kedves műsorral szóra
koztatták a gazdaság dolgozóit. A
vándorzászlót
és
az
oklevelet
Danszky István osztályvezető adta át.

jelentős problémáit veti fel K á 1 d y
József, a sárospataki erdőgazdaság
főmérnöke
Az Erdő
múlt évi 12. számában. A rezgőnyár,
amelyet az elmúlt évtizedekben —
igen helytelenül — jóformán ki
akartak szorítani az erdőkből, most
ismét az előtérbe került, mert sze
repe igen nagy, mint a nyárnemesí
tés egyik alapfajának, másrészt fája
tömöttebb,
hasadóbb,
szilárdabb
mint a többi nyárfáé. Tehát nagyon
keresett a gyufaiparban, de a papír
iparban is. Káldy József tanulmánya
az 1954. óta folyó rezgönyár cseme
tenevelési kísérletek eredményeiről
számol be. Ugyanebben a számban
találjuk Huszár Endre tanulmá
nyát
a fogatos közelítés
fejlesztésének problémáiról, Tóth
Béla és N e u w i r t h János erdő
művelési írásait.

A székesfehérvári erdőgazdaságnál
biztosított a szakmunkásutánpótlás
A székesfehérvári erdőgazdaság
nál Keresztesi Béla az OEF helyet
tes vezetője adta át csaknem 300
dolgozó jelenlétében a vándorzászlót
és az oklevelet. Ünnepi beszédében
elmondotta, hogy az erdőgazdaság a
vágásfelújításokat, az erdőtelepítése
ket és az erdősítéseket eredménye
sen elvégezte. A tisztítási tervét 107
százalékra, gyérítését pedig 100 szá
zalékra teljesítette. Különösen jó az
erdőgazdaság szőlőkaró értékesítése:
20 százalék túlteljesítést értek el. Az

erdőgazdaság dolgozói között feltű
nően szép számban akadnak fiata
lok, akik munkájukkal és kerese
tükkel elégedettek. Az erdőgazdaság
vezetősége talán ezen a téren vég
zett legkiválóbb munkát, s olyan lel
kes fiatal gárdát alakított ki, amelylyel egyelőre biztosították a szak
munkás utánpótlást. Az ünnepség
végén Keresztesi elvtárs három dol
gozónak nyújtotta át az Erdészet
Kiváló Dolgozója kitüntetést s csak
nem 150-en kaptak pénzjutalmat.

Kitermelés a Blikkben

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

A faipar múltévi munkájáról
és czévi terveiről
Az év utolsó napjaiban felkértük
Stróbl Kálmánt, az OEF faipari fő
osztályának vezetőjét, hogy tájékoz
tassa lapunk olvasóit az elmúlt év
eredményeiről és az 1959-es év leg
fontosabb problémáiról.
— Az elmúlt évet részleteiben
még nem tudjuk teljesen felmérni
— mondotta — hiszen még hiányza
nak a végső kiértékelő adatok. En
nek ellenére nyugodtan mondhat
juk, hogy az ipar helyzete teljes
mértékben meg szilár dúlt, és ebben
az évben jelentős lépést tettünk
előre.
Túlteljesítés a kiemelt cikkeknél

— Köztudomású, hogy előtérbe
került a gazdaságosság kérdése. Eb
ből a szempontból örvendetes, hogy
amellett, hogy az ipar tervét túltelteljesítette, valamennyi kiemelt és a
népgazdaságnak különösen értékes
cikkből jelentős túlteljesítést ért el.
így pl. december 10-ig az erősen
munkaigényes parkettaléc termelési
tervét 107,1 százalékra teljesítette
az ipar. Ez jelentős értéknövekedést,
jobb anyagkihasználást és a lakás
építési program segítését jelenti.
Ugyancsak december 10-ig a bükk
gőzölési feladatot 105,2 százalékra
teljesítettük, ami szinte példátlan a
korábbi évekkel szemben. A donga
terv — a jelzett időben éppen száz
százalékra állt. Bár ez a tervfeladat
megoldását jelenti, mégsem lehetünk
megelégedve, mert — tekintettel a
nagy bortermésre — az erdőgazdaságnak jó fával, az iparnak pedig
több dongával kellett volna a hor
dógyártás felfutásához hozzájárulni.
Igen dicséretes eredményt értek el
vállalataink annak a feladatnak tel
jesítésében, hogy a forgácslapgyár
tás beindításának elhúzódása miatt
bekövetkező kiesést más termékkel
igyekszenek pótolni. így az év vé
géig enyvezett lemezből mintegy 700,
bútorlapból több mint 600 köbmé
tert adtak a népgazdaságnak. Ez
igen jelentős devizamegtakarítás.
Meg kell még említeni a gyufater
melést is, amely december 10.-én
100,3 százalékra állt. Ezt a tervet
ugyanis az eddiginél jóval kisebb
fajlagos fafelhasználással, igen gon
dos fatakarékossággal érték el.
A Lészárukészletezés problémája

Az elmúlt esztendőben egy új és
jelentős feladattal kellett az ipar
nak megbirkóznia. Ez a készáru
készletezés. Az elmúlt évek terme
lési felfutása ugyanis nemcsak az
importcsökkentés
lehetőségét te-

AZ ERDŐ
MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÁRA:
egy évre 60 Ft. félévre 30 Ft

remtette meg, hanem az országos
készletképzés alapjait is, ez bizton
ságossá teszi a felhasználó üzemek
zavartalan,
folyamatos ellátását.
Vállalataink teljesítették a készlete
zéssel járó jelentős feladatot: év
végéig mintegy 19 500 köbméter fű
részárut máglyáztak be.
A rönkkészlet hullámzása

— Az elmúlt év sem volt persze
mentes a problémáktól. Sokat meg
oldottunk, de marad 1959-re is. Az
egyik ilyen a rönkkészlet alakulása.
Kétségtelen, hogy az erdőgazdaságok
és a faipari vállalatok között javult
a kooperáció és pl. rönikzudulások
l£i58-ban már csak egyes vállalatok
nál (Háros, Szegedi Falemezgyár
stb.) fordultak elő. A szállítások
azonban nagyon eltolódtak a II. ne
gyedév végére, sőt a III. negyedre
is. Például büíkkből májusban több
mint háromszor annyit kapott az
ipar, mint 1954. májusában, június
ban még 3,7 ezer köbmétert, sőt jú
liusban is közel 600 köbméter volt
a beszállítás. Ez a késedelem nehéz
séget okozott azért is, mert ezekben
és a következő hónapokban érkezett
be az egyéb gömbfák zöme is. Ez
nemcsak azt jelentette, hogy az ipar
jórészt régi vágású fát kapott és
dolgozott fel, hanem azt is, hogy a
rönkkészlet egészségtelenül alakult.
Az első negyed kivételével a rönk
készlet állandóan 100 000 köbméter
körül mozgott és szeptemberben ér
te el maximumát (111,8 ezer köb
méter) annak ellenére, hogy az ipar
érdekei (kapacitás,
tárolás stb.)
mintegy 70 ezer köbméteres készlet
szintet kíván meg, legfeljebb 10 szá
zalékos negyedévenkénti ingadozás
sal. Ily módon tehát nemcsak 1957ről 1958-ra, hanem 1958-ról 1959-re
is igen jelentős régi termelésű rönk
készletet viszünk át. Ez a készlet
január 1.-én mintegy 73 000 köbmé
ter.
1959-es feladatok

— 1959-ben az iparnak tovább
kell fejlődnie, és újabb feladatokat
kell megoldania, bár sok tekintetben
kedvezőbb feltételek között. Az új
évben az eddigieknél több és jobb
faipari terméket kell népgazdasá
gunknak adni, mint eddig; csökken
teni kell az önköltséget; növelni a
munka termelékenységét; fejleszteni
kell iparunk technikai és technoló
giai színvonalát.
— A feladatok között legfontosabb
a devizaigényes cikkek termelésé
nek fokozása s ezen keresztül az
import csökkentése. E termékek elő
állítása nagyobb mértékben is gaz
daságos, mert ugyanannyi rönkből
sokkal több értéket veszünk ki, ha
munkaigényes cikkeket termelünk,
mintha csak fűrészárut állítanánk
elő. Éppen ezért e cikkeknél jelen
tős termelés növekedést ír elő az
1959-es terv. így pl. a fűrészipar leg
munkaigényesebb termékeiből,
a

parkettalécből 27 százalékkal, a sö
rös-, borosdongából pedig 17,4 szá
zalékkal többet termelünk az idén,
mint a múlt évben. A lemeziparban,
különösen a furnírgyártás fut fel
(15,6 százalékkal). Nem kis munkát
jelent az iparnak a 33 ezer köbmé
teres bükkgőzölési
feladat sem.
Ilyen mutatókkal még egyetlen ko
rábbi évben sem dolgozott az ipar.
Ezt csak akkor tudjuk igazán fel
mérni, ha pl. I£i55-höz viszonyítjuk
az ezévi feladatokat. Az emelkedés
a fríznél 55 százalékos, a sörös-, bo
rosdongánál 83,2 százalékos, a fur
nérnál 63,8 százalékos, a gőzölt
bükknél 83,4 százalékos.
Új gépek, több szakmunkás,
jobb nyersanyagellátás

— A példaként említett és a többi
feladat megoldásához azonban bizto
sítani kell számos műszaki-anyagi
feltételt. Ezek között elsőként kell
említeni a termelőberendezéseket.
Ezek lényegében — két műszakot fi
gyelembe véve — biztosítva vannak.
Az ipar ugyanis 1959-ben több új
gépet (pl. keret- és szalag-fűrészeket,
hámozógépet, furnérollót és hasító
gépet, gőzölőt) kap, másokat pedig
felújítunk (gőzölőkamrákat, szárító
berendezéseket stb.).
— Sokkal nehezebb azonban a
megfelelő
számú és képzettségű
szakmunkás biztosítása. Csupán a
parkettaléc és a dongatermelés ter
vének teljesítéséhez kell legalább
ötven szakmunkást beállítani. A
helyzetet csak súlyosbítja, hogy a
meglevő szakmunkások jelentős ré
sze idős már. Éppen ezért a vállala
tok vezetőinek egyik legsürgősebb
feladata a szükséges szakképzés, il
letve átképzés megoldása. Ehhez az
új évben az OEF és a Munkaügyi
Minisztérium már megfelelő feltéte
leket biztosít, csak élni kell vele.
— A megnövekedett feladat telje
sítésének további fontos feltétele a
megfelelő nyersanyag ellátás. Ennek
érdekében meg kell javítani a fa
ipari vállalatok és az erdőgazdasá
gok közötti kooperációt. Célunk,
hogy a IV. negyedben mind több
friss vágású gömbfát kapjanak, az
I—II. osztályú rönköket — a lehe
tőségek szerint — az I. félévben
kapják meg a vállalatok, továbbá,
hogy az ipari rönkkészlet-maximum
ez évben — szemben az 1958. évi
szeptemberrel
—
már
július—
augusztusban, a következő években
még korábban következzék be. Ez
évtől már arra is rá kell térnünk,
hogy a faipar az előző gazdasági év
ben kitermelt gömbfát a naptári év
végéig feldolgozza.
— Annak érdekében, hogy a
nyersanyagellátás, terén is elősegít
sük az értékesebb cikkek termelését
még két olyan feladatot kell teljesí
teni, amit külön szeretnék kiemelni.
Az egyik különleges méretű és mi
nőségű rönkök „gyűjtögetése“, amit
tovább kell fokozni; a másik a meg
felelő a gyakorlati tapsztalatokra és
a kutatóintézet eredményeire tá
maszkodó rönkvédelem biztosítása.
— A minőségi készáru termelés
hez az elmondottakon kívül további
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jelentős feladatokat kell megoldani
(technológiai előírások és fegyelem
további javítása, készáru manipulá
ciós minőségjavítás stb.). Ezek közül
egyet szeretnék külön kiemelni, a
készárukészletezést. Az iparnak csu
pán fűrészáruból 7000 köbmétert
kell máglyázva tárolni. Ezt a mun
kát azonban meg kell javítani oly
módon, hogy külön-külön tároljuk
az I—II. és a III. osztályú, friss vá
gású fűrészárut, s a máglyázott fű
részárut tényleges minőségi felvéte
lek alapján osztályozzuk. A tárolást
azzal is javítani kell, hogy lehetőleg
a legkeresettebb méretű és minőségű
fűrészárut készletezzük. El kell ér

ÚJ GÉPEK

nünk, hogy a lemáglyázott árunak
legalább 45—50 százaléka I—II. osz
tályú legyen.
— Az a néhány kiemelt feladat,
amelyekkel külön foglalkoztam, jól
érzékelteti, hogy az ipar dolgozóinak
komoly
munkát
kell végezniök
ahhoz, hogy a tervet teljesítsük. Az
eddigi tapasztalatok alapján azon
ban bízom abban, hogy egy év múl
va jó eredményekről számolhatunk
be, és újabb, még nagyobb felada
tokat is tudunk majd vállalni. Ehhez
a munkához kívánok az ipar min
den dolgozójának sok sikert — fe
jezte be nyilatkozatát Stróbl Kál
mán főosztályvezető.

a csehszlovák
erdőgazdaságban

Gallyazás
— szálfák kötegelésével
A Szovjetunió északi erdeiben a
szálfaköteget úgy gallyazzák, hogy
a traktor a szálfaköteget drótkötél
hurkon húzza keresztül. A drótkötél
4 részből tevődik össze. Ebből kettőt
a közelítő nyom mellett, egymástól
5—6 m távolságban levő tuskóhoz
erősítenek. Hosszúk 10 m. Végükhöz
2 m hosszú kötelet kapcsolnak. Az
így kialakított 18—22 m hosszú kö
tél a földön fekszik. Ezen a közelítő
traktor áthalad, majd megáll. A 2
m-es kötéldarab a szálfaköteg alá
kerül, amelyhez felül egy másik 2
m-es kötelet kapcsolnak. így kerül
hurokba a szálfaköteg. Ezután a
traktor teljes sebességre kapcsol és
a kötelek között áthúzza a szálfákat.
A kötelek a felületen levő gallyakat
letépik, de letörnek a kötegen belül
levő gallyak is, mert a fák össze
szorulnak, amikor áthaladnak a kö
telek között.

A növényvédelem
okozta vadpusztulás
Túlzottaknak bizonyultak, nyugat
németországi tapasztalatok szerint,
a mezőgazdasági növényvédelem ál
tal a vadban okozott kárra vonat
kozó hírek — állapítja meg Hülsen
berg professzor, a frankfurti erdő
mérnöki akadémia tanára. A meg
állapítások szerint a vad közel sem
legel le akkora területeket, hogy a
növényzeten tapadó méregmaradvá
nyokból halálos anyagot vehessen
magához, jóllehet, éppen NyugatNémetországban alkalmazzák ez idő
szerint a legnagyobb adagolású
vegyszereket. A burgonyabogár el
len használt lindan esetében például
egy három kilós nyúlnak négy
négyzetméter területen kellene a
burgonyaszárakat lelegelnie, hogy
megmérgezze magát. A veszélyt
csökkenti az is, hogy igen sok nö
vényvédőszernek egyúttal riasztó —
repellens — hatása van a vadra.
Szárnyasokra a paration, dinitrokrezol és dinitrobutilfenol, az üreginyúlra és nyúlra a toxafen és az
endrin a legerősebb riasztó hatású.

A lengyelországi
híres bialowiecai őserdő
vadállománya

Automatikus berendezés vadriasztó szer
nek a csemetére fecskendezéséhez
(Jiri Kohout felvétele)

Különleges árokásó és egyengető eke,
erdősítésekben vízelosztó sekély árkok
készítésére használják
(Jiri Kohout felvétele)

A mintegy 60 000 hektárnyi őserdő
egykori, rendkívül gazdag vadállo
mánya jávor- és gímszarvas, őz, bö
lény, vadló, hiúz, farkas, medve a
16. század óta eleinte a lótenyésztés,
később a háborúk miatt került vál
ságba. Az első világháborúban ki
pusztult bölényeket 1929-ben betele
pítéssel pótolták. Az újrahonosítás
sikerült, mert a 13 000 holdas nem
zeti parkban már 43 bölény él. A kipusztított vádló, a tarpán, „feltá
masztására“ tőle származó primitív
fajták visszakeresztezésével
töre
kednek.
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A BÚTORQYARTAS
AZ A FEJLŐDÉS, amely hazánkban a felszabadulás utáni években
megindult, nemcsak az iparban, hanem a magyar dolgozók anyagi kö
rülményeinek komoly mértékű fejlődésében is megmutatkozik. Ezt bi
zonyítja az is, hogy bár a közszükségleti cikkek gyártása a felszabadu
lás előtti időszakot magasan túlhaladja, egyes közszükségleti cikkek
— többek között bútor is— hiánycikként jelentkeznek.
A magyar faipar és ezen belül a bútorgyártás is az elmúlt évek
során igen nagy mértékű fejlődést ért el. A hazai bútorgyártás ennek
ellenére sem tud lépést tartani a lakosság egyre fokozódó igényeivel.
Ezt az igényt indokolja a felszabadulás óta épült sok tízezer új lakás,
valamint a dolgozók nagy részének törekvése, hogy a régi rendszerben
nyomorúságosán berendezett lakását kicserélje modern, a célnak meg
felelő bútorokkal és ezzel otthonát szebbé, kényelmesebbé tegye.
Sokat lehetne foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy a hazai erdőgaz
daság munkája mennyiségileg és minőségileg mennyire tudja elősegí
teni a növekvő bútorgyártás feltételeit. Ez annál is fontosabb, mert
köztudomású, hogy a bútorgyártás alapanyagának nagy része import
útján kerül hazánkba.
Igen jelentős annak a kérdésnek a megvizsgálása is, mi okozza
azt, hogy a bútorgyártás kezdeti fejlődése megtorpant, bár összevonás
sal több közép- és nagyüzemet hoztunk létre, megteremtve a gyáripari
termelés előfeltételeit. Ennek ellenére sem tudjuk a várt fejlődést biz
tosítani, elsősorban azért, mert bútorüzemeink legnagyobb részében a
munkamódszerek, a gyártás technikája még mindág főleg a kézi munka
alkalmazására épül. Az elmúlt évek során történt ugyan néhány olyan
intézkedés, amely javította a magyar bútorgyártás műszaki feltételeit,
de a napról napra fokozódó igényt az így sem képes kielégíteni. Ennek
az a következménye, hogy a hazai bútorgyártás, illetőleg a lakosság
igényeinek kielégítése céljából mindinkább arra kényszerülünk, hogy
import-bútorokat szerezzünk be. Ily módon bútorbehozatalunk 1955-ben
26 millió forintot, 1956-ban 41 millió forintot tett ki. 1958. évi impor
tunk kb. 120—130 millió forint lesz, 1959. évben pedig előreláthatólag
180 millió forint bútorbehozatalra számíthatunk.
A BÚTORBEHOZATAL lehetővé teszi mennyiségileg és minőségi
leg a választék szempontjából a lakosság igényeinek kielégítését,
ugyanúgy kívánatos lenne az is, hogy kormányzatunk adjon meg min
den segítséget a magyar bútorgyártásnak ahhoz, hogy szakmai fejlesz
tése és megfelelelő anyagellátása korszerű termelést tegyen lehetővé.
El kellene érni, hogy a hazai bútorgyártásban is mindinkább növeked
jék a gépi termelés aránya. Jelenleg ugyanis — mint ahogyan csehszlo
vákiai és NDK-beli látogatásaim során tapasztaltam — külföldön a. gépi
munka aránya mintegy 80 százalék és csak 20 százalék a kézi munka.
Nálunk viszont jelenleg 70—80 százalék a kézi munka és csak 20—30
százalék a gépi munka aránya.
Beszélnünk kell arról is, hogy a külföldön már csak hírből ismert
sellak-politirozást nálunk még nagy általánosságban alkalmazzák. Kül
földön ugyanis már a sokkal gyorsabb, minőségileg jobb poliészter fé
nyezést használják. Ennek az új módszernek a bevezetése már egyma
gában is nagymértékű termelékenységnövelést jelentene.
UGYANAKKOR KÖZTUDOMÁSÚ, hogy a magyar bútorgyártás
a felszabadulás előtti időkben is — kisipari jellege ellenére — igen ko
moly mennyiségben gyártott olyan kiváló minőségű és stílbútort, amit
a világ különböző részeibe exportált. Tekintettel arra, hogy a magyar
bútoripar és az egész faipar, főként import alapanyagok felhasználásá
val dolgozik, azt hiszem nagy jelentősége lenne a bútoriparon belül
annak, ha biztosítanánk Magyarország számára, hogy ismét rátérhessen
a minőségi és stílbútorok exportra gyártására.
Igaz ugyan hogy a szocialista gazdaságpolitika megköveteli, hogy
minél több dolgozó számára tudjunk bútort biztosítani — amit első
sorban a gyártás mennyiségi fokozásával lehet elérni — mégis úgy
érzem, hogy az illetékes szerveknek fontolóra kellene venni annak lehe-

faa&áéfnát

A magyar erdők fájából asztalosiparunk
művészi export bútorokat készít

Berakásos asztalka, export célokra

Intarziás kisszekrény
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tőségét, hogy bútoriparunk egy része exportra alkalmas bútorok gyár
tását végezze a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben.
Magyarországon még aránylag sok olyan bútoripari dolgozó van.
akik komoly szakmai felkészültségüknél fogva kifogástalan minőségi
munkát tudnak végezni. Értem ezalatt a legkomplikáltabb és nagy
tudást igénylő stílbútorok készítését is. A jelenlegi bútorgyártás körül
ményei között erre még csak igen szűkkörű lehetőség van. Ez azt
jelenti, hogy a legjobb szakmunkásaink részére nem tudunk szakmai
felkészültségüknek megfelelő munkát biztosítani, így keresetük sok
esetben az átlagnál is alacsonyabb, s így ma már nagy részük külön
böző egyéb területen vállal munkát.
Ehhez még hozzájárul az is, hogy a bútorasztalos utánpótlás a je
lenlegi körülmények között sem kielégítő. Az új generáció a stílbútor
gyártásában semmiféle gyakorlatot szerezni nem tud. Ezért szüksé
gesnek tartanám két-három bútoripari nagyüzem olyan irányú átala
kítását, hogy ott kizárólag export minőségű és stílbútorok készítésével
foglalkozzanak. Ezekben az üzemekben kellene összpontosítani a meg
levő legjobb szakmunkásainkat, akiknek segítségével újra biztosítani
tudnánk mind a belső fogyasztók, mind az export számára szükséges
bútorok gyártását. Ugyanakkor ezzel megteremtenénk a megfelelő szak
munkás-utánpótlás feltételeit is.
A cikkhez mellékelt képek — az Artex Vállalat export-bútorainak
néhány darabja — világosan mutatják, hogy milyen magas, művészi
színvonalon dolgoznak azok a bútorasztalosaink, akik a mai, szőkébb
lehetőségek között is felkészültségüknek megfelelő munkát tudnak
végezni.
PROBLÉMÁT JELENT a bútor választékának kérdése is. Ez ter
mészetszerűen következik abból, hogy a nagyüzemi termelés renta
bilitása a szériagyártással biztosítható legjobban. Ez a gyakorlat azon
ban azt is jelenti, hogy általában a nagy- és kisüzemek egyaránt rend
szerint csak egy-egy fajta bútort gyártanak, ami az egyik oldalon ugyan
elősegíti a munka termelékenységét, másfelől azonban szűkíti a válasz
tékot.
Csehszlovákiában ezen a problémán úgy kívánnak segíteni, hogy
az ottani gyártástervező intézet minden évben új terveket készít, ami
az évi bútorgyártás 73-at teszi ki. Ezeket a terveket minden évben a
szakemberek bevonásával mutatják be a nagyközönségnek. Ennek
alapján tehát a bútoroknak 7s része új formában kerül legyártásra.
Hasonló megoldást — hazai viszonyainkhoz alkalmazva — nálunk is
érdemes volna bevezetni.
Juhász István
a Bútorértékesítő Vállalat igazgatója

Tuskórobbantási bemutató
A dunántúli erdőgazdaságokat
robbantási bemutatóra hívták Ka
posvárra. A kaposvári erdőgazda
ság újabban elektromos robban
tással termel jelentős mennyiségű
tuskót. A kistókaji területen be
mutatott elektromos robbantás
meggyőzbe
az
erdőgazdaságok
szakembereit a robbantás elő
nyeiről. A kaposvári erdőgazda
ság évi tuskótermelése 1780 köb
méter, ebből 780 köbmétert rob
bantással hoztak felszínre. A tuskótermelés ürméterenként 78 fo
rintba, a kézi termelés ürméteren
ként 93 forintba került. Szontágh
Károly robbantómester azt is be
mutatta, hogy más vonatkozásban
is milyen előnnyel jár a tuskó-

robbantás. Az élőkészületeket, a
lyukkiásást nem számítva egy 120
cm-es tuskót 15 perc alatt termel
nek ki robbantással. Persze az idő
és a kitermelés költsége még in
kább csökken, ha egy csoportban
több, mondjuk 4 tuskót robbanta
nak. Robbantásra most Paxit 1.
nevű
robbantót
használnak,
amelynek ára 9,40 forint. Ennél
jobb, hasznosabb a Paxit 3., ol
csóbb is mert csak 1,40 forintba
kerül kilógrammonként. Sajnos az
előállító üzemek közti vita követ
keztében Paxit 3-at nehezen lehet
kapni. Egy 120 cm átmérőjű
tuskó
robbantásához
különben
2,40 kiló robbantóanyag szüksé
ges. Természetesen gyutacs is kell

hozzá. Ennek darabja 1,20 forint.
Az elektromos robbantás minden
képpen előnyösebb, mint az ed
dig használt robbantási módszer,
hiszen az elektromos robbantás
nál gumikábelt alkalmaznak, mint
egy 200 méterre levő gyújtógép
hez. Az elektromos robbantási
géppel egyébként a robbantási
mester és a hozzája beosztott se
gédmunkás naponta 25—60 darab
tuskót tud kirobbantani attól füg
gően, hogy a tüskék milyen tá
volságban találhatók egymástól.
Az elektromos robbantásnak még
egy előnye van, hogy egyúttal
megfelelő talaj élőké szítást is je
lent.

Vadászati és ornitológiái napokat
rendeztek Szegeden — immár másod
ízben — az elmúlt év december 20—
21-én. A vadászati napokon több ér
dekes tudományos előadás hangzott
el.

Közelítés — szállítás
gépesítése az NDK-ban
A közelítést az NDK-ban 80 szá
zalékig, a szállítást 100 százalékig
gépesítették — jelenti a prágai Lesnicka Práce. Lófogatot takarmány
hiány miatt nem igen használnak, de
van ötféle, hazai gyártmányú kitűnő
traktoruk. A fa kezelése igen előre
haladott. A papír-, bánya- és tűzifát,
valamint a sarangolt szerhasábot 73
százalékban a rakodókon készítik
föl, s ehhez sok bevált gépet hasz
nálnak. A vékony rönkök hosztolásához már majdnem mindenütt vil
lanymotorral hajtott ingás körfűré
szeket alkalmaznak. A készletezés, a
kezelés igen gondos. Majdnem min
den telepen fa- vagy betonalátétes
rakodók vannak. Ezek megkímélik a
munkásokat a fölösleges hajolgatásoktól. A fa felterhelését különféle
csörlők végzik. Nagy gondot fordíta
nak a hulladék feldolgozására, s igen
kis apadékkal dolgoznak.

Altatószer — vadfogásra
Altatószerek alkalmazása a vad és
madarak fogására, valamint káros
ragadozók irtására lehetséges és cél
szerű — állapította meg a moszkvai
állatorvosi akadémia. A legjobb
eredményt a barbitol (veronai) adta.
A vad szállítása altatással, ketrec
mellőzésével vagy közös nagy ket
recben ugyancsak bevált. A kutya
félék reakciója a szagos csalétekre
a levegő hőmérsékletétől függ, így
alacsony 20 C° alatti hőmérséklet
csekély. Az altatószer adagja a ter
mészetben és a fogságban eltérő, az
első esetben a vad érzékenysége
kisebb.

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

NÉQY PÁLYÁZAT
A takarékosság fokozottabb
érvényesítés© érdekében
Az OEF, az Országos Erdészeti
Egyesület, valamint a Faipari Tudo
mányos Egyesület a takarékosság fo
kozottabb érvényesítése érdekében
két pályázatot hirdet.
Az első pályázat a következő:
Erdeink fafaj összetételének meg
javítása során az elkövetkezendő
években fokozott mértékben kerül
nek kitermelésre cserállományok. A
pályázat célkitűzése, hogy a pályá
zók tudományos és gyakorlati szem
pontok alapján dolgozzák ki a cser
gazdaságos felhasználásának módsze
rét. Kidolgozandó a fafaj hasznosí
tásának minden gazdaságos lehető
sége a kitermeléstől a felhasználá
sig. A pályázatnak a feldolgozás és
felhasználás területén bevezethető,
gyakorlatilag kikísérletezett és be
vált módszerek részletes leírását kell
tartalmaznia. Pályadíjak:
I. díj
II. díj
III. díj

10000Ft.
5000 Ft.
3000 Ft.

A második pályázat a következő:
Az erdei melléktermékek termelési
és hasznosítási lehetőségeinek foko
zott mérvű és gazdaságosabb kihasz
nálása érdekében a pályázók dolgoz
zanak ki olyan eddig még nem is
mert módszereket és eljárásokat,
amelyek az egyes erdei termékek
hasznosítását — a gyűjtéstől az ér
tékesítésig — gazdaságosabbá teszik.
A pályadíjak:
I. díj
5000 Ft.
II. díj
2000 Ft.
III. díj
1000 Ft.
A pályázatok benyújtási határide
je: az első pálya tételnél 1959. június
30, eredményhirdetés 1959. szeptem
ber 30-ig; a második pályatételnél
1959. március 30, eredményhirdetés
1959. június 30-ig.
A pályamunkát az Országos Erdé
szeti Főigazgatóság erdőgazdasági
főosztályához (Budapest, V., Kossuth
L. tér 11., IV. em.) névvel vagy jel
igével kell benyújtani. A bírálóbi
zottság fenntartja magának a jogot
a pályadíjak esetleges megosztására.
A pályamunkák elbírálását az Or
szágos Erdészeti Főigazgatóság, az
Országos Erdészeti Egyesület és a
Faipari Tudományos Egyesület tag
jaiból összeállított bíráló bizottság
fogja végezni. Felvilágosítást ad
Makkay
Zoltán
osztályvezető
(OEF erdőgazdasági főosztály).

Pályázat útburkolati
megoldásokra
Az OEF és az Országos Erdészeti
Egyesület ugyancsak a takarékosság
fokozott érvényesítése érdekében pá
lyázatot hirdet új útburkolati meg
oldásokra. A rendelkezésre álló be

biek folyamán bármikor felhasznál
ruházási hitelek gazdaságosabb fel
hatja.
használása és az erdőfeltárás foko
zása érdekében a pályázók dolgozza
Faipari pályázat
nak ki olyan útburkolati (felépítmé
nyi szerkezet) megoldásokat, amelyek
Az OEF irányítása alá tartozó fa
minden időben biztonságos köz
ipar fejlesztéséről készült tizenöt
lekedést biztosítanak, ugyanakkor
éves távlati műszaki fejlesztési terv
építési költségei nem érik el a macélul tűzi ki: 1. a komplex fafel
kadámrendszerű utak kiviteli költ
dolgozás irányába ható műszaki fej
ségeit. A javasolt megoldásnál figye
lesztést, 2. a maximális anyagtakaré
lembe kell venni egy feltételezett al
kosságra törekvést, 3. a szakaszos
talaj minőséget és teherbíróképessé
termelésről a folyamatos termelésre
get. A pályázatnak tartalmaznia kell
áttérést, ideértve az egyes folyama
a javasolt útburkolat: a) mintake
tok komplex gépesítését is, 4. a fa
resztszelvényét 1:50 méretarányban,
import maximális csökkentését, 5. új
b) részletes műszaki leírását, c) gépi
gyártmányok és gyártási eljárások
kivitelezési technológiáját, d) fenn bevezetését, 6. az önköltség csökken
tartására vonatkozó előírásokat, e)
tését. Ezeket a szempontokat szemrészletesen kidolgozott árelemzett
előtt tartva az OEF faipari főosztá
költség-kihatásait.
lya és a Faipari Tudományos Egye
sület elsősorban a takarékosság fo
A pályadíjak a következők:
kozása érdekében pályázatot hirdet.
I. díj
8000 Ft.
Pályázatként benyújtható minden
olyan javaslat, amely az előbb fel
II. díj
5000 Ft.
sorolt célok megvalósítását elősegíti,
III. díj
2000 Ft.
megjelölve a benyújtott javaslat gaz
A pályázatot 1959. június 30-ig kell
daságossági eredményeit és kihatá
az OEF erdőgazdasági műszaki fej
sait egyrészt a faipar vonatkozásá
lesztési osztályhoz (Budapest, V.,
ban, másrészt a népgazdaság szem
Kossuth L. tér .11. IV. em.) jeligével
pontjából. A pályázatokat az OEF
ellátva benyújtani. A pályázattal kap
faipari főosztálya és a Faipari Tudo
csolatban felmerült kérdések az Or
mányos Egyesület együttesen fogja
szágos Erdészeti Főigazgatóság erdő
elbírálni. A pályázatokat jeligével a
gazdasági műszaki fejlesztési osztá
Faipari Tudományos Egyesület cí
lyához küldendők be 1959. január
mére (Budapest, V., Szabadság tér
31-ig s a beérkezett kérdésekre 1959.
17.) kell 1959. április 30-ig megkül
február 15-ig adja meg az illetékes
deni. Az eredmény kihirdetése 1959.
osztály a választ. A pályázatok elbí június 30-ig történik.
rálását és a díjak odaítélését az OEF
Felvilágosítást ad az Országos Er
és az OEE szakembereiből álló bi dészeti Főigazgatóságon G ö n c z ö 1
zottság fogja elvégezni. Az eredményt
Imre és a Faipari Tudományos Egye
1959. szeptember 30-ig hirdetik ki.
sület részéről Erdélyi György
A bírálóbizottság megfelelő számú
(Faipari Kutató Intézet).
és színvonalú, a gyakorlatban alkal
A pályadíjak a következők:
mazható pályamunkák beérkezése
esetén a pályázatra biztosított össze 
I. díj
5000 Ft.
get teljes egészében kiadja, de fenn
II. díj
3000 Ft.
tartja magának a jogot az egyes dí
III. díj
1500 Ft.
jak összegének esetleges megosztá
A bírálóbizottság fenntartja magá
sára. A díjazott és megvett pályáza
nak a jogot a pályadíjak esetleges
tok az OEF tulajdonába mennek át
megosztására.
és az azokban foglaltakat a későb-

Áz Erdészeti Egyesület szakirodalmi pályázata
Az Országos Erdészeti Egyesület
elnöksége elő kívánja segíteni az er
dőgazdálkodás fejlesztésében legfon
tosabb kérdések irodalmi feldolgozá
sát. Ennek érdekében az 1959. évben
az alábbi témakörökben pályázatot
hirdet tanulmányok írására: 1. a ter
mőhely — és az erdőtipológia gya
korlati alkalmazása, 2. az erdőneve
lés elméleti és gyakorlati kérdései,
3. az erdőhasználat fejlesztése. A pá
lyázatok határideje az első témakör
ben 1959. március 31., a második té
makörben 1959. június 30., a harma
dik témakörben 1959. szeptember 30.
A tanulmányok másfélsoros gépírás
ban a szükséges mellékletekkel, il
lusztrációkkal együtt lehetőleg ne ha
ladják meg a 48 oldalt. A pályázat
jeligés. A pályázatokat zárt boríték-

bán a megjelölt határidőkig kell az
egyesület elnökségének (Bp., V., Sza
badság tér 17.) eljuttatni. A pálya
munkákat témakörönként külön-külön szakbizottság bírálja el és az el
nökség az erdőgazdálkodás fejlesz
tése szempontjából legjelentősebb
dolgozatokat pályadíjban részesíti.
A pályadíjak témaköröktől függet
lenül:

egy I. díj 3000 Ft,
két II. díj egyenként 2000 Ft,
három III. díj egyenként 1000 Ft.

Az arra alkalmas tanulmányok ré
szére az egyesület elnöksége megfe
lelő közlési lehetőségről is gondos
kodik.

lí
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Az egyszemélyes motorfűrésszel végzett döntés
és darabolás technikájának néhány kérdése
CSAKNEM AZ EGÉSZ VILÁGON
előretörőben van az egyszemélyes
motorfűrészek használata. A jelen
leg gyártott motorfűrészek többsége
egyszemélyes. Ezeket egyre széle
sebb körben alkalmazzák a vékony
és vastag állományokban.
Míg sok országban az egyszemélyes
motorfűrészéket már évek óta alkal
mazzák, addig nálunk Magyarorszá
gon az erdőgazdaságok csak most
kezdik használni. Nálunk is éppen
úgy, mint külföldön, az egyszemé
lyes motorfűrészek
bevezetésekor
egy sereg probléma vetődött fel az
alkalmazás módjával kapcsolatban.
Ezek közül most kizárólag a mun
katechnika kérdésével szeret
nénk foglalkozni.

AZ EGYSZEMÉLYES MOTOR
FŰRÉSZEK megjelenésekor heves
vitát váltott ki a szakemberek kö
rében az alkalmazandó munkatech
nika kérdése. Egyesek azt állították,
hogy az egyszemélyes motorfűrészt
csak darabolásra, mások, hogy csak
döntésre, továbbiak, hogy inkább
döntésre vagy darabolásra lehet
használni. Akik az egyszemélyes fű
részekkel csak darabolni akartak,
véleményüket
azzal
indokolták,
hogy a döntés ezekkel a fűrészekkel
nehéz, a vezetőlemez ehhez nem
elég hosszú, továbbá a gépkezelő
képtelen egyidejűleg ügyelni a
gépre és a mozgó fára, valamint,
hogy a motor zaja miatt nem hallja
az oldalról jövő esetleges figyelmez3

Jelmagyarázat.
Hajh olás

Átfűrészeié»
Át nem vágott felület
Függőleges vágás

2 sz ábra

tető kiáltást. Említették ezen kívül,
hogy az egyszemélyes motorfűrész
vágástelj esítménye
alacsonyabb,
ezért közvetlenül a dőlés megkez
dése előtt a kezelő nem képes az átfűrészelést befejezni. Ezek a hiá
nyosságok — mondták — nem álla
nak fenn a kétszemélyes motorfűré
szeknél. Akik viszont darabolásban
kifogásolták az egyszemélyes motor
fűrészek használatát, indokolásul az
egyszemélyes motorfűrészek alacso
nyabb lóerő- és vágásteljesítményét
hozták fel.
Voltak egyéb kifogások is; így néhányan megjegyezték, hogy az em
lített gépeket kizárólag vékony állo
mányokban kell használni. Vasta
gabb állományokban, főleg olyanok
ban, áhol az átmérő nagyobb a ve
zetőlemez hosszánál — szerintük —
csák kétszemélyes motorfűrészek jö
hetnek számításba.
EZEK A KIFOGÁSOK külföldön
az egyszemélyes motorfűrészek hu
zamosabb használata folyamán, va
lamint újabb konstrukciók létreho
zásával fokozatosan megdőltek. Be
bizonyosodott, hogy az egyszemélyes
motorfűrészek alkalmasak döntésre
és darabolásra vékonyabb és vasta
gabb állományokban egyaránt, to
vábbá, hogy az egyszemélyes motor
fűrészekkel is lehet biztonságosan
dönteni és darabolni, ha ismerjük
azok jellegzetes tulajdonságait. A
figyelmeztető kiáltás éppen úgy
hallható vagy nehezen hallható,
mint a kétszemélyes motorfűrészek
nél. Ezenkívül a legújabb egysze
mélyes típusok lóerőteljésítménye
csaknem egyenlő a kétszemélyese
kével, tehát nem állhat fenn a lé
nyegesen alacsonyabb lóerő és fűrészelési teljesítmény vádja sem. A
kezdeti idegenkedést úgylátszik, fő
leg a tapasztalatlanság, valamint az
új gépekkel szemben tanúsított óva
tosság, bizalmatlanság okozta.
Nem kétséges, hogy az egyszemé
lyes motorfűrészekkel végzett dön
tés és darabolás magasabb szakkép
zettséget, nagyobb ügyességet és ta
lálékonyságot kíván, viszont ez rö
vid idő alatt elsajátítható. Azonban
az egyszemélyes motorfűrészekkel
végzett döntési és darabolási tech
nika ismeretével, sokkal nehezebb
feladatokat lehet megoldani, mint
pl. a kétszemélyes motorfűrészekkel.
Kezdjük talán azzal, hogy az egy
személyes motorfűrésszel általában
könnyebb a h a j k o 1 á s t elvégezni,
mivel jobban hozzá lehet férni a kidöntött fához. A vízszintes és ferde
vágás — különösen gyalufogas lánc
cal — szakszerűbben végezhető.
Ezenkívül számos lehetőség van a
döntés és darabolás elvégzésére,
amelyekből néhányat a külföldi
szakirodalom s főleg Gläser is
mertetése alapján az alábbiakban
láthatunk:
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DÖNTÉSKOR, a legegyszerűbb
esetben, vagyis amikor az átmérő
kisebb, mint a hasznos vezetőlemez
hosszúsága, az 1/a sz. ábrán muta
tott eljárás szerint lehet dolgozni.
Ez az ún. ,legyezővágás“, amikor a
rönktámaszt úgy helyezzük a törzs
re, hogy csupán a fűrész vezetőle
mezének forgatásával az átfűrészelést legyezőalakban egy fogással el
végezhessük.
Nehezebb a dolgunk, ha a fa
vastagabb a vezetőlemez hosszánál.
Ebben az esetben az 1/b sz. ábrán
látható eljárás alkalmazható, felté
ve, ha a döntés és a húzás iránya
megegyezik. Az ábrán megfigyel
hető, hogy az átfűrészelést 2—3
fogásban lehet végrehajtani. Mint
egyéb esetekben, itt is nagyon kell
ügyelni arra, hogy a vezetőlemez
vége ne jusson át a hajknyílásba,
mert ez legtöbb esetben beszorulást
eredményezhet.
A terpeszek a gyakorlat szerint
sok nehézséget okoznak, viszont az
egyszemélyes motorfűrészekkel eze
ket előnyösen 'ki lehet használni.
Vegyük első esetként azt, amikor
a döntési irány egyezik a húzás irá
nyával (2. sz. ábra). Először elvégez
zük a hajkolást (1), majd a két ol
dalterpeszt levágj ük (2—3). Ezután
elvégezzük az átfűrészelést két. eset
leg három fokozatban, két-három
terpesz meghagyásával
(a—b—c),
végül a fát tartó terpeszeket felülről
lefelé átvágjuk az ábrán feltüntetett sorrendben (5—6—7).
Ha a döntés és húzás iránya el
lentétes, akkor a 3. sz. ábrán közölt
eljárás szerint kell dolgozni. Ennek
alapján először levágjuk az oldalter
peszeket (1—2—3—4). Utána elvé
gezzük az átfűrészelést (a—b), majd
ékekkel a fát megemelve (6) a húzás
irányában levő terpeszeket levágjuk
(7—8). A megemelt törzs megfelelő
oldalán a hajkolást elvégezzük (10)
és a fát újabb ékkel (1) a kívánt
irányban kidöntjük.
Végül, ha a döntés és a húzás irá
nya 45—135°-os szöget zár be, akkor
az eljárás a következő: (4. sz. ábra).
Elvégezzük a hajkolást (1), utána az
átfűrészelést (2) a húzás irányával
ellentétes oldalon fekvő terpesz
meghagyásával. A húzási oldalon ez
után ékkel alátámasztjuk (3) a fát,
végül a fát tartó terpeszeket felülről
lefelé átvágjuk (4—5).
A DARABOLÁST az egyszemé
lyes fűrészekkel is könnyen el lehet
végezni. Itt főleg azok az esetek
okoznak nehézséget, amikor a törzs
hídban van, s a fűrész beszorulhat.
Ezzel kapcsolatban két eljárást kell
megemlíteni, egyiket a kisátmérőjű,
másikat a nagy átmérőjű törzsek ese
tében alkalmazhatjuk.
Az első esetben (5/a sz. ábra) a fűrészelést felülről kezdjük meg. így
eddig haladunk, amíg beszorulásveszély nincs. Ezután a fűrészelést
alulról felfelé haladva folytatjuk a
teljes átfűrészelésig. Második eset
ben (5/b sz. ábra) felülről számítva,
az átmérő egyharmadának megfe
lelő távolságban, szúrovágással át
vágjuk a fát (1). Ezután lefelé ha-
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A SZŰRÓVÁGÁS MÓDJÁT az 5.
a—b ábrák között felüntetett rajzon
láthatjuk. Ennek végrehajtásához
nagy gyakorlat szükséges.
Végül darabolásban a beszorulás
elkerülése érdekében ügyelni kell a
levágandó rész helyzetére. A 6. sz.
ábrán torzítottan két esetet látha
tunk. Az „a“ esetben a fűrész fel
tétlenül beszorul, mivel a levágott
rész ránehezedik a fűrészre. A má
sik, „b“ esetben, a fűrészelés alatt a
jobboldali rész egyre inkább eltávo
lodik, ezért a beszorulási veszély ki
sebb.
A döntésen és daraboláson kívül
az egyszemélyes motorfűrészeket ki
válóan fel 'lehet használni a vasta
gabb ágak levágására is, és külön
böző munkafejekkel, adapterek
kel pedig sok egyéb művelet el-

végzésére (kérgezés, bozótirtás, ka
szálás, sorközi megmunkálás, tisztí
tás, gödörfúrás, kis áramfejlesztő
telep meghajtás, csónakmotorként
stb.)
Az egyszemélyes motorfűrészek
technikájának elsajátításával lehető
ség nyílik az említetteknél is bonyo
lultabb esetek elvégzésére és a gé
pek minél szélesebb területen tör
ténő alkalmazására.
A FELADAT TEHÁT AZ, hogy az
új gépek bevezetésekor felmerülő
nehézségeket, idegenkedést a lehe
tőségek megvilágításával és azok
gyakorlati megvalósításával ered
ményesen küzdjük le. Reméljük,
hogy ilyen körülmények között ná
lunk is, az egyszemélyes motorfűré
szek képesek lesznek a kétszemélye
sek helyettesítésére, sőt sokoldalúbb,
szakszerűbb fakitermelési munka
kialakítására is.
SZEPESI LÁSZLÓ

Gyakorlati tapasztalatok
a Drnzsha fiirésszel a soproni erdőgazdaságban
Erdőgazdaságainkban már ta
valy is egyre több szovjet gyárt
mányú, egyszemélyes Druzsba fű
résszel dolgoztak. A mindössze 11
kg-os fűrészek kezelését és az új
fűrészekkel végzett munka szer
vezését természetesen meg kellett
tanulni. A miost folyó 1958—59-es
termelési évben újabb Druzsbafűrészeket importáltunk, és az új
fűrészek már kint vannak az
erdőgazdaságoknál.

A soproni tanulmányi erdőgaz
daság főmérnöke, Béky Albert a
következőképpen tájékoztatott ben
nünket a Druzsba-fűrészek alkál
in azásával kapcsolatban:

— Az előző gazdasági évben
már módunk volt 4 Druzsba-fűrészt beállítani a termeléseinkbe.
Annak ellenére, hogy az új egy

személyes fűrészek használata, al
kalmazási módja, technológiája
még nem alakult ki, az eredménye
ink kedvezőek voltak és a dolgozók
szívesen döntöttek, daraboltak az
új gépi szerszámmal. Végleges
adataink még nincsenek, de úgy
láttuk, hogy önköltségi szempont
ból is kedvezőek az eredmények.
Beszélgettünk a Druzsbák hasz
nálatáról a soproni erdőgazdaság
gépállomásának vezetőjével is. El
mondotta,
hogy
összesen
10
Druzsbával rendelkeznek. Jelen
leg azonban csak 6 van üzemben,
mert az elmúlt gazdasági évben
használt 4 fűrész május óta Bu
dapesten van, minthogy alkatrész
hiány miatt a javítást ott helyben
megoldani nem tudták. Sajnála
tos, hogy a májusban felküldött
fűrészek még mindig nem érkez
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tek vissza! A folyamatos termelést
csak úgy lehet biztosítani, ha az
alkatrészcserét és a rendszeres ja
vításokat gyorsan és jól lehet le
bonyolítani.
— Egyébként a munkásainknak —
mondotta a továbbiakban — anynyira tetszik a Druzsba, hogy más
sal nem is szívesen dolgozik már
az, aki egyszer a könnyű fűrésszel
végzett munkát kipróbálta. Per
sze erősen függ az állománytól,
hogy hol lehet használni. Általá
ban szívesebben darabolnak a
Druzsbával, mint döntenek. Az a
tapasztalatunk, hogy a döntés ne
hezebb, mert a fűrész oldalazó
igénybevétele kellemetlenebb, mint
a függélyes keresztülvág ás. Két
motorfűrészesünk már tanulta is
a sárvári tanfolyamon a Druzsba
kezelését, de a legjobb eredményt
a Schramek munkacsapat érte el,
amelynek vezetője ugyan még nem
volt tanfolyamon, de a Druzsba
kezelését az előző termelési évben
olyan mértékben sajátította el,

KÍSÍRLITI

hogy tapasztalatait munkatársai
nak is át tudja adni.
— A Druzsba-fűrészekkel vég
zett munka technológiáját most
kívánjuk kialakítani. Az emberek
általában
szívesen
használják,
mert jól tudnak keresni a nagy
teljesítményű, könnyű fűrészek
kel, de ez sokban attól is függ,
hogy a munkacsapatokat helye
sen szervezzük meg. Nehezebb te
repen nagyobb koronájú állomá
nyokban is legfeljebb 5 főből ál
hat a munkacsapat, de előfordul
az is, hogy 2 ember dolgozik egy
Druzsbával a darabolásoknál. Meg
vagyok győződve róla, hogy a tech
nológia kialakítása után az eddigi
nél is jobb eredményeket tudunk
majd elérni. Meg tudjuk oldani
majd azt is, hogy kitűzhessük az
egy fűrészre eső havi, illetve évi
teljesítményt, s ebben segítsé
günkre lesznek az eddig elért
eredmények, mint például az iváni
erdészetnél jól dolgozó Horváthmunkacsapat teljesítményei.

MMMKA

A

BUKKBEN

Druzsbával és közelítő kerékpárokkal dolgozik
a Darvas munkacsapat
Olyan december ez, hogy jobban
hasonlít az őszhöz meg a tavaszhoz:
vagy az eső zuhog, vagy sűrű köd
lengi be a völgyeket. A Darvas
munkacsapat látogatásunk napján a
létrási munkásszállóban várta, hogy
kedvezőbbre forduljon az időjárás
s folytatni lehessen az olyan jól el
kezdett fakitermelést, mert ha nem
is a legelső Darvas Flórián nyolc
tagú munkacsapata a miskolci er
dőgazdaságban,
munkájukon
ott
függ nemcsak az erdőgazdaság ve
zetőinek, de az ÉRTI kutatóinak a
szeme is.
Amíg a munkások védett helyekre
húzódnak, addig az erdőgazdaság
szakvezetői most is az erdőt járják.
Igazgató, főmérnök, műszaki előadó
mind a központon kívül tartózkodik
s így lesz kalauzunk és tájékozta
tónk Mogyorósi Gyula bérügyi elő
adó, aki ugyancsak jól ismeri a Dar
vas-munkacsapat munkáját, ered
ményeit, nehézségeit, a szervezés és
á gépek kihasználásának érdekes
kísérletét.
Nem kis dolog ugyanis, hogy nem
a legkedvezőbb időjárás mellett is
800—1000 köbméter fát termel ki és
470 köbméter faanyagot közelít út
mellé egy hónap alatt a nyolctagú
munkacsapat.
A munkacsapat MP-motorf űrész szel dönt, Druzsbával darabol és
rönkközelítő kerékpárral mozgatja
a faanyagot; a rönkközelítő kerék
pár vontatásához csupán egy lovat
alkalmaznak.

A Darvas-munkacsapat egy mo
torkezelőből,
egy
segédkezelőből,
egy Druzsba-kezelőből, egy fogatosból, két emelőmunkásból és két
olyan segédmunkásból áll, akik a
hascgatást, gallyazást, összehordást,

Megbeszélés a munka megkezdése előtt

sarangolást végzik.
Mindamellett
nem végeznek elhatárolt munkafel
adatokat a munkacsapat tagjai, ha
nem összedolgoznak. Ez megnyilvá
nul bérezésükben is, mert a fakiter
melési és a fogatos bérjegyzék öszszevonásával kiegyenlítik a béreket,
tehát a fogatos szerves tagja a
munkacsapatnak. S
egyelőre az
ómassai fakitermelő munkásokon
múlik, hogy még a motorfűrészke
zelő sem kap magasabb bért. A
munkacsapat tagjai októberben 2300
forintot, novemberben 1900 forintot
kerestek. S míg néhány esztendeje
ugyanezek a munkások idegenked

tek a gépektől, ma már akkor nem
akarnak dolgozni, ha nem kapnak
megfelelő gépeket a fakitermeléshez.
A Druzsbát csupán daraboláshoz
használják. A kutatók véleménye
szerint ez az egykezes fűrész akkor
igazán termelékeny, ha egy fűrész
pár dolgozik vele, akár a kézi fű
résszel. A fűrészpár egyik tagja da
rabol, a másik a rönköt emeli. Ahol
a rönk megemelése egy ember szá
mára nehézségbe ütközik, ott a motorfűrészes szúróvágást alkalmaz. A
Darvas-munkacsapat még két eme
lőmunkást alkalmaz és több gyakor
lati, erdészeti szakembernek is az a
véleménye, hogy egyelőre még nincs
tisztázva: hány ember végezze az
emelést. S ebben az esetben nem
csak a munkások, de egyes erdészek
is azt állítják, hogy a villany fúr ész
szel összehasonlítva a Druzsba nem
eléggé termelékeny ahhoz, hogy be
hozza a bérügyi különbözetet. Ezt a
vitát is a kísérletek fogják eldön
teni, különösen akkor, ha a fakiter
melő munkások a Druzsba kezelésé
ben is kellő jártasságai rendelkez
nek majd.
Azt azonban az erdei munkások,
erdészek, erdőmérnökök, kutatók
egyöntetűen megállapították, hogy
a rönkközelítő kerékpárok alkalma
zása igen hasznos, mert például en
nél a munkacsapatnál nyolc fogat
nak a munkáját végzi el egy fogatos
az egyetlen lóval. Jól tudják hasz
nálni rönkközelítéshez a kisméretű
kerékpárt, azonkívül rönk és tűzifa
közelítésre egyaránt alkalmas a
normál méretű kerékpár. A fúvott.
gumiabroncsok alkalmazásával elér
ték azt, hogy a kerékpárok önsúlya
sokat csökkent: a normálméretűé
145, illetve 167 kilogramm, a kismé
retűé 52 kilogramm. A munkások
véleménye szerint a rönkközelítő
kerékpár olyan könnyű konstrukció,
hogy a fogatos egyszerűen keresztül
teszi a rönkön. Aztán az is nagy
nyereség, hogy a vágásterületen
nem kell sarangolni, hanem a tűzi
faközelítő
kerékpár
segítségével
azonnal a köves út mellé sarangolnak.
A normálméretű kerékpárt vala
mennyi választék közelítésére alkal
masnak tartják. A mozgatott fa a
közelítés alatt nem károsodik s a
kerékpár kíméli a talajt, az újulatot
és a visszamaradó állományt. A fel
és leterhelést egy személy is elvé
gezheti, mert a felterhelést csőrlő
vel vagy emelőkarral végzik, csak a
tűzifát rakják kézzel a kerékpárra,
aztán a rönk leterhelése is mecha
nikus, mert a biztosító horog kikap
csolásával történik. A közelítő ke
rékpárok teherbírása is igen nagy,
a normálméretű 1000 kilogrammot,
a kisméretű 500 kilogrammot szállít.
Ebben az őszies-tavaszias időben
tehát a rönkközelítő kerékpárok
igen jól beváltak s a munkások és
erdészek s maga Mogyorósi elvtárs
is hozzászokván, hogy itt tulajdon
képpen kísérlet is folyik, azon tépelődnek, hogy ezek a gépek, ez a
szervezés, hogyan fog beválni az
igazi télben, amikor már hó is lesz
és fagyni fog.
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NYÁRFÁT! NYÁRFÁT, DE GYORSABBAN

Q

Sorra elkészülnek a népgazdaság
minden ágában a távlati — 15 éves
— fejlesztési tervek. Elkészült az
erdőgazdaság és fafeldolgozó ipar
tervjavaslata is. Akinek módjában
van ezeket a terveket tanulmányoz
ni, azt valóban elragadja a bennük
nyíló szédületes iram, óriási per
spektíva. Az erdőgazdálkodás és fa
ipar legizgalmasabb fejezete kétség
telenül a farost-, a papíros- és cel
lulózgyártás felfuttatása, valamint
az ezzel kapcsolatos hatalmas mé
retű nyártelepítési program.
Mint azt Keresztesi Béla főigazgató
helyettes az őszi akadémiai nagygyű
lés erdészeti referátumában elsőnek
közreadta, az ipar nyárfaszükség
lete csupán kisméretű anyagban az
1959. évre kereken 42 000 m3,
1960-ra 100 000 m3, 1965-re 380 000,
1968-ra pedig csaknem eléri a
400 000 m3-t. Tíz év alatt tehát ép
pen megtízszereződik az igény. Ha
talmas iram, de ismerve a fanyagielhasználás és
papirosfogyasztás
európai színvonalát, koránt sem túl
méretezett ... A szükséglet kielégí
tésére erdőgazdasági vonalon hatal
mas arányú telepítés szükséges. En
nek a felismerése vezette a Gazda
sági Bizottságot az Országos Nyárfa
bizottság létrehozására. Segítségé
vel a végrehajtás alatt álló három
éves és ezt követően a 15 éves terv
időszaka alatt összesen 119 400 hek
tár nyár-erdősítést és -fásítást aka
runk végrehajtani és további' 162 000
hektáron tervezünk nyarat előhasználati állományként telepíteni.
Még ez a szédületes mértékű te
lepítés is csak úgy tudja az ipar
szükségletét kellően fedezni, ha be
lőle minél többet már a legközelebbi
idényekben valósítunk meg és a
nyár vágásfordulóját — mint ahogy
azt Madas András fejtette ki az
akadémiai korreferátumában — át
menetileg megrövidítjük.
A nyártelepítés így ma az erdő
gazdaságok legfontosabb ügye. Nem
lehet erről eleget beszélni, írni és
főleg cselekedni! Az elmúlt gazda
sági év beszámolóiból megállapít
ható, hogy erdőgazdaságaink ezi
még nem értették meg. Az eléggé
mérsékelten tervezett nyártelepíté
seknek még a felét sem hajtották
végre és országosan lassan halad az
előhasználati állományok telepítése.
Elmaradás tapasztalható a nyárcse
mete-ne vetésben és csak vontatot
tan halad a populétumok telepítése.
Az üzemi munka megélénkítése né
hány adminisztratív intézkedéssel
sikeres lehet. Nem kétséges, hogy
ezek az intézkedések rövidesen meg
is fognak történni. Ennél nehezebb
feladat vár azonban ránk, az erdőn
kívüli területeken, a fásítások vég
rehajtásában.

»
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A nyártelepítésre rendelkezésre
álló területeknek egyelőre még csak
durva, nagy vonásokban való szám
bavétele azt mutatja, hogy ezek
súlypontja közel sem az eddigi er
dőterületre, hanem azon kívül, a fá
sításokra helyezkedik. A fásítási
kedv megélénkítése, helyes irányba
terelése jelentős propagandatevé
kenységet kíván. Ilyennek szántuk
a több mint egy éve megjelent uta
sításban elrendelt populétumok te
lepítését. A populétumoktól nagyjá
ból kettőt várunk: az adott termő
helyen
legeredményesebben
te
nyészthető fajták és kiónok kiértékelhetését és telepítési, nevelési
propagandát. Ezt a kettős célt ezek
a populétumok — ha meglesznek —
minden bizonnyal hatásosan fogják
szolgálni. Ha azonban a létesítésük
eddigi ütemét nézzük, úgy be kell
látnunk, hogy nem sokat várhatunk
tőlük olyan időben — tíz év alatt
— amelyben a faszükséglet már oly
rohamosan emelkedik. Pedig külö
nösen a propagandahatásra máris
sürgősen szükségünk volna. A fásí
tások általában jó, mezőgazdasági
lag művelt, részben pedig a nyárte
nyésztés szempontjából kiválóan al
kalmas helyeken, vízfolyások men
tén létesülnek, a fákat átmenetileg
rövidebb ideig fogjuk fenntartani és
tudott dolog, hogy ilyen helyen és
fiatal korban minden fa jól megy.
A fajta-, klónkiválasztás így átme
netileg háttérbe szorulhat. Fásítási
kedvre azonban máris, azonnal
szükségünk van!

Keresnünk kell tehát olyan mó
dokat, amelyekkel a szükséges pro
pagandahatást korábban el tudjuk
érni.
Az ország területét járva, itt is —
ott is, néhány igen szép, helyenként
egyenesen feltűnően jó nyárfatelepí
tést találhatunk máris. így például
az idén nyáron Beregben járva, Jánd
községben egyéni fásítók által mint
egy 15 évvel ezelőtt telepített igen
szép, Gergelyugornya községben pedig
egyenesen feltűnően jó, hasonló
korú nemesnyárfasorra bukkantam.
Különösen az utóbbi annyira meg
kapott, hogy felmerült bennem a
gondolat: ezeket a fásításokat kel
lene a fásítóink elé tárni, ezek tud
nának valóban kedvet teremteni! —
Gyönyörűek és valóban rendkívül
hasznosak ezek a fásítások, csak két
bajuk van általában. Az egyik az,
hogy nevelésük — törzstávolság és
nyesés — szinte kivétel nélkül szak
szerűtlen, a másik pedig az, hogy
nem ismerjük eléggé és nem hívjuk
fel rájuk a figyelmet.
Feltétlenül szükségesnek tartom
ezért, hogy ezeket a kimagaslóan jó
telepítéseket mindenütt felkutas
suk. Jó alkalom erre az erdőgazda
ságok fásítási előadói és az erdő
rendezőség által összeállításra ke
rülő községhatáros fásítási tervek
készítése. Helyes volna, ha ezeket a
terveket elsősorban ott készítenék,
ahol már vannak ilyen kezdemé
nyezések. A felkutatásba a hivatali
szervezeten felül jó volna bevonni
társadalmi úton az Erdészeti Egye-

Nyárfasor Gergelyugornya főutcáján
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sülét vidéki csoportjait is, és minél
előbb, minél több ilyen jól telepí
tett, mutatós és megfelelő nevelő
munkával értékessé tehető fasort,
facsoportot, esetleg kisebb erdőfol
tot kellene összeírni. Ezekből csu
pán kisebb szervező munkával már
is meglevő, szórvány-populétum okát
lehetne kialakítani.
Ha ezeket az összeírt fásításokat
„törzskönyvezett fásításokénak ne
vezzük el, akkor parasztságunk,
amely előtt ez a fogalom már nem
új, hiszen találkozik vele elég gyak
ran az állattenyésztésben, mindjárt
meg fogja érteni, hogy fenntartásá
hoz, kezeléséhez különös érdek fű
ződik. Ennek az érdeknek megfele
lően meg kell tanítanunk a fásítót
a helyes kezelésre és biztosítanunk
kell, hogy neki személyileg is ér
deke fűződjék a szakszerű nevelés
hez, gondos megóvásához/ Feltétle
nül megéri, ha minden ilyen fásítás
tulajdonosával egyenként felvesszük
a kapcsolatot, felhívjuk figyelmét a
fásításának jelentőségére, kezébe
adjuk a helyes nyesésre oktató füzetecskét, vagy szóban mondjuk
meg neki a legközelebb szükséges
munka elvégzésének idejét és mód
ját.
Nem elég azonban, hogy a fásító
ismerje, fel kell hívni a figyelmet a
fásításra minél nagyobb körben is.
Erre a célra legalkalmasabbnak lát
szik a fásításban célszerű nagyságú

Palisza József, a galgamácsai er
dészet művelési szakelőadója moz
galmas múltra tekinthet vissza.
Nagybátonyban született, 38 esz
tendeje. Erősen barna, kemény
vonású, alacsony férfi. Görbe utat
tett meg, mire erdész lett belőle,
pedig annak készült gyermekfő
vel is.
— Sokat jártam az erdőben —
beszéli. — Az iskolából is gyak
ran megszöktem. Magot gyűjtöt
tem, madarat fogtam és eladtam.
Többet kerestem így, mint édes
apám a bányában. Erdész szeret
tem volna lenni, de a bányászok
gyermekeit nem tartották meg
bízhatónak err& a munkára. Az
elemi iskola hetedik és nyolcadik
osztályát az ausztriai Zilindorfbergben végeztem. Egyik nagybá
tyám és egyik nagynéném itt élt
a Tanácsköztársaság bukása óta.
Hazakerülve,
bőrdíszműves-inas
lett belőlem. Mesterem még se
gédkoromban is megmosatta ve
lem a lábát. Katonának előbb hív
tak be, mint másokat, mert bá
nyász volt az apám. 1944-ben
azonban megszöktem. A felszaba
dulás után bányamunkás lettem
Albert-telepen. Loy Árpád volt a
frontmesterem. Két év múlva

táblán jól olvasható írással — jó
volna fehér zománctáblán zöld be
tűvel — megjelölni, hogy ez a fasor
Kerekes Kis Péter törzskönyvezett
nyárfásítása, amit ekkor és ekkor
telepített és az erdőgazdaság útmu
tatása szerint kezel. A nyilvánosság
öntudatot ad és kötelez ...
Persze hiábavaló volna csak a
hiúságra alapozni, anyagilag is ér
dekeltté kell tenni az ilyen gondo
sabb nevelésben a fásítót. Ezt az
zal lehetne a legcélszerűbben elér
ni, ha a faipar termelési szerződést
kötne a fásítóval meghatározott idő-

Toldi Gergely 1942-ben telepített nyárfa
sora Jánd községben

égrs erdész lelt
összeakadtam Pesten a katona
cimboráimmal.
Azt
mondták,
hogy menjek el
vadőrnek a
szarvastói vadásztársasághoz. Hí
res művészek, köztük Rózsahegyi
Kálmán és Mindszenty Ödön vol
tak a tagjai ennek a vadásztársa
ságnak. Cegléden összebarátkoz
tam Török Zselenszki erdésszel.
Ettől kezdve szorgalmasan tanul
tam, magánúton elvégeztem a
gimnázium ötödik és hatodik osz
tályát. 1947 végén pénztáros let
tem a ceglédi erdőgondnokságon.
Ekkor teljesült Palicza József
régi álma. Volt többek között
könyvelő, védkerületvezetö, mun
kaügyi és anyagforgalmi előadó,
üzemvezető-helyettes és kerület
vezető erdész. Dolgozott Ceglé
den és Pesten, aztán újra Ceg
léden és újra Pesten. Közben el
végezte az egyéves erdésziskolát
és beiratkozott a technikum leve
lezőtagozatára. Hallatlan szorga
lommal végezte mindenütt
a
munkáját. Galgamácsára 1956 ta
vaszán került.
— Tetszik ez a munkahely —
mondja. — Az alföldi erdőgazdál

ben bizonyos mennyiségű, méretű
és minőségű faanyagra. Ezek a törzs
könyvezésre alkalmas állományok
megbízhatóan szolgáltathatnak elő
relátható
időben
meghatározott
anyagot. Azt a kis kockázatot,, ami
mégis fennáll, megfelelő biztosítási
ügylettel teljesen el lehetne kerülni.
Célszerű volna, ha a fásító az ipar
tól a faanyagért szintén faanyagot
kaphatna,
lemezt,
szelvényárut.
Gerendára való igényét is ki lehet
ne elégíteni könnyű vasszerkezettel.
Ez elősegítené a fahelyettesítés, fa
pótlás megfelelő formáinak a vidéki
gazdaságokban is kellő elterjeszté
sét, és lehetővé tenné a faanyag
gazdaságosabb, jó felhasználását.
Előnyt jelentene a fásítónak az,
hogy nem kell hosszú ideig várnia
míg fásításából egy szál deszkához
jut, mert a termelési szerződésben
biztosított előleg fejében akkor jut
a szükséges anyaghoz, amikor arra
szüksége van. A nyárfának — külö
nösen az átmenetileg lerövidített —
alacsony vágáskora mellett mind a
szerződéskötés, mind a biztosítás
reális alapokon oldható meg.
Ezek az intézkedések csupán ad
minisztratív eszközök igénybevéte
lével igen gyorsan szép eredménye
ket hozhatnak, lendületbe hozhat
ják a nyártelepítést a magánfásítás
terén.
Jérome René
főmérnök, OEF

kodásnak éppen az ellenkezője.
Kezdetben azt hittem, hogy nem
tudok megbirkózni az itteni fel
adatokkal. Elhanyagolták a fia
talosokat. Tányéros módszerrel
dolgoztak és a nagy gazban nem
maradt meg a csemete. Évente
körülbelül 180 hektárt erdősítet
tek be, de 1957 őszén is 21 hek
tár maradt meg belőle. Most pásztákban ültetjük el a csemetéket,
így könnyebb ellenőrizni a cse
meték fejlődését.
Majd társadalmi munkájáról
beszélt Palicza elvtárs.
— Tavasszal szóvátettem, hogy
kultúrcsoportot kellene alakítani,
hiszen sok fiatal dolgozik az erdé
szetben, akiknek szórakozásáról
gondoskodni kell. A kultúrcsoporttal több falut bejártunk és
körülbelül 15 ezer forintot szed
tünk be. Ebből vásároltuk a tele
víziós készüléket és egy nagyítót
is vettünk a fotószakkör részére.
A fotószakkör még most van ala
kulóban. Sajnos, kultúrtermünk
nincsen és egy-egy televíziós adás
ra csak 30—40 ember gyűlhet
össze. Pedig a faluból is sokan ér
deklődnek iránta. Reméljük azon
ban, hogy nemsokára kultúrter
münk is lesz.
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A közelmúltban megjelent Erdőhasználati Uta
sítás a közelítési munkának új értelmezést adott,
mert a talajerő, az új utat és a lábon álló állomány
érdekében a faanyag rövid időtartalmú vágásterületi mozgatását tartja helyesnek, hogy minél keve
sebb rongálódás következzék be az erdő talajában
és a különböző korú faállományban. Ezzel kapcso
latosan helyesen állapítja meg az Utasítás, hogy a
közelítésre alkalmas időjárás általában rövid és
ezért e munkákra már előre jól fel kell készülni,
hogy az alkalmas időpontban azután teljes erővel
meg tudjuk kezdeni. A közelítést — különösen ha
újulat van — megfelelő minőségű és vastagságú
hótakaró esetén ennek védelme alatt célszerű lebo
nyolítani. Ehhez természetesen ismerni kell a hó
takaró megjelenésének és tartalmának idejét, vala
mint minőségi változásának a hazai lehetőségeit. E
fontos kérdésekkel hazai erdőgazdasági viszonylat
ban még alig foglalkoztunk, pedig termőtalajunk,
újulatunk és meglevő állományaink jó fenntartása
érdekében elsőrendű fontosságú volna a kellő tájé
kozottság. A rövid összefoglalómban az első lépé
seket kívánom e téren megtenni.
A hótakaró talaj és növényvédő, talaj nedves
ség biztosító, hőmérséklet befolyásoló hatásával
— ami jórészben ismert — most nem foglalkozom,
mert a közelítés szempontjából ezeknek nincs első
rendű jelentőségük. Összefoglalásom két részbe
sűríthető.
a) A havazások és a hótakaró hazai változása
időben, térben és minőségben.
b) A hótakaró és a mikroklíma legfontosabb
összefüggései.
Elöljáróban már megjegyeztem, hogy meteoro
lógusaink véleménye szerint éghajlati elemeink kö
zül a hó a legváltozékonyabb. Az eddig rendelke
zésre álló, kiértékelt megfigyelések szerint hazánk
ban számottevő havazással általában november má
sodik felétől március végéig lehet számolni A hava
zások átlagos időszaka a 40 évi átlag alapján 110—
140 napra tehető. Az első mérhető havazás határ
napja a 200 m-es tengerszint feletti helyeken az
ország északi felében november 10—20 között, míg
a déli felében november 20—30 között van. A ma
gasabb helyeken már korábban is lehetséges a szá
mottevő havazás. Közel azonos tengerszint feletti
magasságú és földrajzi szélességű helyeken az or
szág nyugati és keleti határzónájában előbbre toló
dik az első havas nap, mint a középső országrészen.
Az utolsó havazás határnapja március utolsó tíz
napjába esik. Ennek időpontja a tengerszint feletti
magassággal szintén változik, a magasabb helyeken
későbbi időpontban is számolhatunk mérhető hó
eséssel.' Évente átlagosan 15—30 napon számolha
tunk hóeséssel, amelyből a nyugati, északi és keleti
országrészekre aránylag több esik, mint a közép
sőkre és a déliekre. Természetesen a magasabb ten
gerszint feletti helyeken jóval több is lehet a hava
zó sós napok száma, amelyeknek havi eloszlása át
lagosan a következő:

november
december
január
február
március

1—3
2—6
3—7
3—6
2—4

nap
nap
nap
nap
nap

A közelítési munkák szempontjából a havazásos napoknál jóval nagyobb jelentőségű a hótakarós napok száma. A hótakarós napok évi számát
és területi megoszlását 15 év átlagai alapján Kéri
Menyhért dolgozta fel. Eredményeit térképile g is
ábrázolta, s a térkép vázlatát itt közöljük. E térkép
adataiból jó tájékoztatást nyerhetünk már műkö
dési területünk hótakarós napjaira és ezzel kap
csolatosan a havon szállítás várható lehetőségeire.
Ha a hótakarós napokra vonatkozó térképet hazánk
erdőterületeinek eloszlását feltüntető térképpel össze
vetjük, megállapíthatjuk, hogy erdeink zöme a 40
nap felett hótakaróval borított területek kategóriá
jába esik. A dunántúli magasabb fekvésű erdők

zömében 40—50 napos hótakarással számolhatunk.
A 200 m tengerszint feletti magasságot meghaladó
északi országrészeken a Sajó völgyig 50—70 nap,
a Felvidék további területeinek nagyobbik részét
pedig 40—50 hótakarós nappal lehet tervezni. A
Kisalföldön, Mezőföldön, Duna—Tisza közének ala
csonyabb részein és a Tiszántúlon 30—40 nap kö
zött változik a hótakarós napok száma. A hótakarós
napok számát a tengerszint feletti magasság szá
mottevően befolyásolja, a 200 m-es magasságig 25—
50, ezen felül 50—100 hótakarós nappal számolha
tunk. A megmaradó hótakaróval a csapadékosabb
nyugati és északi országrészeken december elejétől,
a szárazabb középső és a déli országrészeken pedig
e hónap második felétől számolhatunk február
utójáig, illetve március elejéig.
A hótakaró átlagos magasságának területi és
nagyságrendi megoszlását szintén Kéri munkáiból
ismerjük. Az átlagos magasság a legcsapadékosabb
délnyugati országrészeken (Somogy megye, Bara
nya megye nyugati része) a legnagyobb, valamint
a 200 m-nél magasabb országrészeken. E vidékeken
8 cm-nél magasabb az átlagos hótakaró. Az ország
középső részén — durván a Rábától keletre egészen
a Tiszáig — az előbb említett magasabb fekvésű
területek kizárásával csak 6—8 cm-es átlagos ma
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gas-sággal lehet számolni. A hótakaró maximális vas
tagsága a 200 m-nél alacsonyabban fekvő országré
szeken általában 60—90 cm között van, mig a ma
gasabb helyeken eléri, sőt meghaladja az 1 m-t. Az
átlagos magassági adatoknál a hófúvásokból szár
mazó nagyobb hómagasságot természetesen nem
vehettük figyelembe. Mindezek azt a közismert
erdészeti tapasztalatot támasztják alá, hogy a hó
takaró legnagyobb részben alacsony, ami a közelítés
nél különösen az újulat szempontjából kedvezőtlen.
A nagy, országos képen belül a mikroklíma kü
lönbsége folytán számottevő eltérések lehetségesek
a közel fekvő területek hóviszonyaiban is. A közelí
tési munkáknál e mikroklimatikus okokból adódó
hóviszony különbözőségei nagyjelentőségűek és ez
zel minden esetben számolni kell. A hóviszonyok
és a mikroklíma összefüggéseiről újra csak azt kell
megállapítani, hogy e fontos kérdésben a kutatások
hazai erdészeti vonatkozásban még csak a kezdet
kezdetén vannak. Azt tudjuk hogy a hómagasság
alakulására a terepviszonyok nagy hatással vannak.
A hazai megfigyelések azt mutatták, hogy 30 cm-es
szintkülönbségre kb. 1 cm hómagasság különbség
esik. Szélcsendes időben közel egyenletes hótakaró
alakul ki. A szél hatására különböző kitettségű
oldalakon a hómagasságban már lényeges különb
ségek adódhatnak.A szélirányba eső oldalakon a
völgyben a legmagasabb a hó, míg a gerinc felé
csökken. Ez a csökkenés elérheti a völgylábnál mért
hómagasság felét is. A szélárnyékos oldalon viszont
fordított a helyzet, itt a gerinc körül a legmagasabb
a hótakaró és a völgy felé csökken. Példaképpen
hozom fel Nemky Ernő soproni méréseit: a szél
irányba eső kitettségű oldal lábánál 17—18 cm-es
hómagasságot mért , s ez a gerinc felé fokozatosan
8—9 cm-ig csökkent, a szélárnyékos oldalon pedig
a hómagasság a gerinc körüli 22—25 cm-ről foko
zatosan kisebbedett a völgy lába felé. A kitettség
nek az olvadásnál is lényeges szerepe van. A déli
és délnyugati lejtőkön a nagyobb besugárzás miatt
előbb indul az olvadás, mint az egyéb kitettségűeken. Salamin Pál a Garadna patak vízgyűjtő terü

letén, 500 m magasságban a következő adatokat
gyűjtötte:
Az oldal kitettsége
északi
déli
a hó magassága
február 12-én 44 cm
23 cm
február 26-án 38 cm
5 cm
A lejtszög növekedése a sugarak beesési szögének
növekedését vonja maga után, ami szintés fokozza
az olvadást. Meredek, déli, délnyugati gyérállomá
nyú oldalakon indul meg az olvadás legelőbb.
A fafaj, elegy arány és záródás is hatással van
a hótakaró magasságára. A levél nélküli lombfák
tartják visza a legkisebb hómennyiséget. Az öreg,
vastagágú, böhöncös lombfa erdők már több havat
felfognak. A lomberdőkben a hómagasság a nyílt
területek 85—90 százalékát éri csak el. A lazább
koronájú fenyőerdőkben, elsősorban az erdei feny
vesekben 65—70 százalékos a hómagasság, míg az
árnykedvelő, sűrű koronájú fenyőállományokban
50 százalék körül mozog a hómagasság a nyílt terü
letekhez viszonyítva. Elegyes erdőkben az elegyet
alkotó fafaj és azok területi elrendezése határozza
meg a talajt borító hómagasságot. Csoportos elegyülés esetén a csoportot képező fafajok határozzák
meg a hóborítás magasságát. A számonkénti ele
gy ülés rendszerint egyenletesebb képet ad. A fa
fajon belül a záródás mértéke is hatással van még
a hótakarás mértékére. Az eddigi megfigyelések
szerint a záródás csökkenésével a hómagasság nő.
összefoglalóan azt lehet mondani, hogy a ha
von közelítés lehetőségére legfeljebb 35—40 napon
számolhatunk december második felétől február vé
géig. A munkát a déli kitettségű lejtős, lombfafa
jokkal borított állományban kell megkezdeni, hogy
az időt jól ki tudjuk használni. A hótakarós napok
aránylag kicsi száma és az alacsony hómagasság,
de főleg az évenkénti nagy változékonyság is arra
int és egyben kötelez bennünket, hogy a közelítési
technológiánkat a hóviszonyoktól függetleníteni
kell.
Márkus László
ERTI-kutató, Ugod

A fiatalosok ápolásának
legfőbb alapelvei

A tolmácsi falepárló üzem túlteljesítette retortafaszén
termelési tervét

A fiatalosok ápolása egyik legfontosabb és legfelelősségteljesebb erdőművelési feladatunk — írja a ber
lini Forstwirtschaft-Holzwirtschaft — mivel ez a
munka az új erdőállomány sorsát többnyire élete vé
géig meghatározza. A fiatalos pótolja majd a haszná
lat következtében csökkenő fakészletet. Gondozásának
fő célja, hogy minél több és értékesebb fa termelésére
tegyük alkalmassá, alapelve pedig az, hogy „legelőször
a selejtet vágjuk ki, a jobb anyagot pedig fenntartjuk".
A fiatalosok ápolását a készletgondozástól csak az kü
lönbözteti meg, hogy költségei meghaladják az általa
szolgáltatott jövedelmet, de nem azonos az úin. „tisztítás“-sal, amely valamennyi ún. „gyomfa“ eltávolítását
jelenti. Gyomfa — nincs, mert az ilyen névvel össze
foglalt fafajok mindegyikének fontos szerepe van az
erdő életében! A fiatalosok ápolását tehát csak olyan
személyekre szabad bízni, akik megszerezték a szük
séges ismereteket és határozott felelősségérzettel dol
goznak. Sokkal nagyobb kár, ha az ápolás hibásan,
felületesen történik, mintha egészen elmarad.
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Fásítással — a inájniételykór ellen
A közelmúltban alighanem sok
erdész és mezőgazda elgondolkodott
ezen a „szürke újsághíren“:
„Budapesten lezajlott nemzetközi
parazitológiai kongresszuson a szov
jet, az angol és a nyugat-német parazitológusok egybehangzóan meg
állapították, hogy a magyar állat
orvosok 1—2 éve olyan új, hatékony
eljárást dolgoztak ki (széntetraklorid
és parafinolaj izomba fecskendezése)
a háziállatok májmétely-kórjának
gyógyítására, ami lehetővé teszi a
súlyos károkat okozó betegség teljes
gyógyítását.“
Min gondolkodtak el. miért? Csak
azon és azért, mert bármily öröm
mel is fogadjuk állatorvos-vegyé
szeink sikerét, nem volna-e még ra
dikálisabb és még olcsóbb eszköz a
betegség végleges megszüntetésére
— a kór előidézőjének: a parazitákat
tenyésző csigák életterének, a mély
fekvésű legelőknek vízrendezése és
beerdősítése?
A gondolat kézenfekvő logikáját
állatorvosaink bárkinél jobban tud
ják és hirdetik s java mezőgazdáink
és erdészeink munkájában már tetté
sűrűsödik ez a felismerés.
— Hogy miért fásítunk és erdősí
tünk ennyit — mezőgazdasági üzem
létünkre? — felel kérdéssel érdek
lődésünkre a csengődi állami gazda
ság főagronómusa, Babits Antal.
Náluk megfordulva ugyanis kelle
mes meglepetésként rengeteg suhángot, csemetét, árkot, belvízren
dezést szolgáló új csatornát, majd
tervet pillantunk meg; ott, ahol
mindaddig megmaradt a gazdaság
és egész táj Duna—Tisza-közi, fátlan
jellege, mert évtizedek óta nem fá
sítottak, noha az egész környéken
sok a szántóföldi művelésre és legel
tetésre alkalmatlan, vízjárta terület.
A főagronómus közben előkotor és
már elénk is tesz néhány tavalyi ál
latorvosi jelentést.
— Csak ezért... — és ujjával
mutatja:
„A gazdaság 1957. évi 601-es lét
számú
szarvasmarhaállományának
82 százaléka májmételykóros volt.
Az elhanyagolt
állategészségügy
gazdasági hatása nem csupán évi
10—14 állat elhullásában és az álta
lános, rendkívül silány kondícióban
nyilvánult meg, hanem a tehenen
ként évente mintegy 400 literrel ki
sebb tejhozamban is. Ezt bizonyítja,
hogy amikor 1957 novemberében
széntetrakloriddal kezeltük állomá
nyunkat, az istállóátlag — azonos
takarmányozási
viszonyok
köze
pette! — napi 1,2 literrel megnöve
kedett“
— Hát ezért. Hogy többé ne is üt
hesse föl fejét ez a betegség. Lege
lőink területéből legalább 150 kot.
hold a mélyfekvésű, mételyveszé
lyes. Különben is csak csádé, sava
nyú fű nő rajta! Nem összefüggő te
rület: 5—10—15 holdas foltok. Bel
vízi rendezését már részben elvé
geztük, részben most végezzük, de
részben máris megkezdtük beerdő-

sítésüket. Hogy mikorra készülünk
el vele? Pontosan 1960 tavaszára. A
magasabb helyekre kanadai nyárat,
a mélyebb fekvésekbe pedig fűzet
telepítünk.
— Van elég telepítési anyag?
— Van. A kecskeméti erdőgazda
ság, bármennyit kértünk eddig,
mindent időre megadott. Sőt, ha
csak rajtuk múlna, már az idén, ta
vaszra meglehetnénk mindennel,
csakhogy azt meg mi nem győznénk.
A terveket nézegetve, újabb meg
lepetésként megállapítjuk, hogy ez a
„minden“ nem „csak“ az említett
150 hold. A gazdaság a 4500 holdjá
ból 900 holdat átölelő, árasztásos ön
tözésre beállított szántót és legelőt
is fásít erdősávokkal. A sávok a
csatornák mindkét partján, 3—3 fa
sort alakítva, 150X150 cm-es kötés
ben haladnak. A csatornákmenti —
eddig országszerte elposványosodó,
gyommagot termő — anyagárkokat
már most, a telepítések előtt lignit
tel kezelték és kezelik, hogy talajuk
fásításra alkalmassá váljék. A csa
tornák lehetővé teszik a telepített
fák öntözését, tehát a legnagyobb
aszály idején sem száradnak majd
ki. 1960 tavaszára 35,814 méter új
mező- és legelővédő erdősáv áll már
készen.
Mezőgazdasági üzemről lévén szó,
harmadik meglepetésként ér ben
nünket erdősítési és fásítási tervük
tanulmányozásakor, hogy — helye
sen — mérlegelik fásításaik maj
dani — 15 éves fahozamának alaku
lását és számolnak vele. Ilyképpen:
A legelőn: 2558 fa holdanként, ez
150 kát. holdon összesen 380 000 fa;
ennek évi növedéke 15 év múlva
holdanként 4,1 köbméter, összesen
615 köbméter. A legelő és a mező
védő erdősávokban: 35,814 méter sáv

6 fasorral = 143,266 fa. Ez 55 khnak felel meg. Ennek évi hozama 15
év múlva 220 köbméter. A már meg
levő 6 kh, 1—3 éves épület- és útfásítás hozama 13 év múlva 24 köb
méter. Erdősítésük és fásításaik öszszes hozama 15 év múlva tehát mi
nimálisan mintegy 860 köbméter fa
anyag — olyan területen, ahol eddig
a mételykor kórokozóin kívül sem
mi sem termett.
Régi szólásmondás, és igaz: min
den terv annyit ér, amennyi belőle
megvalósul. Mi kezeskedik azért;
hogy a csengődi állami gazdaságban
az Alföld fátlanságának nyomasztó
képét, s vele területük mikroklímá
ját csakugyan megváltoztatják? Ed
dig végzett eredményes munkájukon
és öntözési lehetőségeiken kívül az,
hogy az a Babits Antal a gazdaság
főagronómusa, aki az ország leg
szebben, legtökéletesebben fásított
gazdaságában, a bácsalmási állami
gazdaságban 10 évvel ezelőtt nem
csak kifogástalanul megtervezte, ha
nem meg is valósította az azóta so
kaktól felkeresett és megcsodált,
immár „működő“ mező- és legelő
védő erdősávokat, jóllehet az a gaz
daság kétszerese a csengődinek. És
az, hogy a csengődi gazdaságban is
megszerették a fát. Az igazgató is,
az üzemegységek vezetői, a munká
sok is hívei és ápolói: „Nemcsak
hasznáért, hanem tájformáló, szemet-lelket vidító, ember és állat
egészségét egyaránt óvó mivoltáért“
— mondja Mohácsi Károly, az igaz
gató.
Nincs sok idő hátra, 1960 tavaszán
a csengődi-ügyben újra jelentke
zünk a gazdaságban és e lapban is,
s híven a valóságnak számot adunk,
hogy megtörtént-e az első lépés — a
fásítási terv végrehajtása — azon az
úton, amit a csengődlek maguk elé
tűztek.
TOMA ADAM

' Oí>li wdö
Lábad alatt ropog a hó:
fenséges, fehér csillogás ez,
mely szemed különös csudára szikrázza.
Ó egyszerűség fukar rajza!
forró véremnek fázó szépségeket okozol
és zsibongó képzeletem mögött
öreg legendává csillan a nyár.
Ez itt a halál csöndje, mely most
lépésről-lépésre felkomorlik benned, máris
hallani a hallgatás beszédét.
Titkaid felszabadulnak: — milyen
csodálatos minden a maga bölcs
nyugalmában! A hó vak tüze
alatt, mélyen a mélyben
füvek és bogarak alszanak.
O, ki sejti, mely ősi nyugalom lelke
virraszt e tájon, melyből most csupán
az ég fehér takarója s e kopaszon didergő
fiatal akácfák szürkülnek belém,
míg a farkas-zavaró hideg fülemre csípi
férfirabságom hazasiető, áldott melegét? ...
Berda József
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A. vadállomány szabályozásáról
Az Országos Erdészeti Főigaz szemmel vizsgálódó selejtezést is.
gatóság kollégiuma néhány héttel Valóban semmi értelme sincs a
optimális
feltételek
ezelőtt tárgyalta az üzemi terüle hazánkban
élő
szarvasállományban
tek, az állami vadgazdaságok, va között
lamint a bérbeadott területek vad megtűrni azokat a darabokat,
eltartóképességének kérdését. Szá amelyek ugyanúgy beillenének az
mos javaslat hangzott el egyrészt Alpok vagy az Érc-hegység rideg
az erdészeti, másrészt a jelentkező tájába is. Kedvező talaj-, éghaj
mezőgazdasági károk elhárítására. lati-, növényzeti adottságaink fel
Ha cikkem elejére a vadállomány tétlenül a minőségi vad gazdálko
szabályozását írtam is, ez alatt ko dást írják elő számunkra. Nem vi
ránt sem az értékes nagyvadunk tás az sem, hogy az ivararány fel
egyszerű mennyiségi korlátozását borulása*, eltolódása a trófeákban
értettem, hanem elsősorban az ál visszaesést okoz. A minden elfo
lomány életmódjának a vele való gultságtól
mentes
megfigyelők
törődésnek szervezett szabályozá szerint is, ha az általánosságban
sát.
eltolódott ivararányt a szarvasnál,
Ennek a felfogásnak megfele az őznél, dámnál helyreállítjuk,
lően a kollégium olyan határoza már annál a mennyiségnél va
tot hozott, hogy mindenekelőtt, az gyunk, amit erdő- és mezőgazdál
erdőgazdaságok feladata a koráb kodásunk minden nehézség nélkül
ban megjelent főigazgatói utasítá elbír. Idetartozik természetesen
sok végrehajtása az állomány ta mindaz, amivel mondanivalómat
karmányozása, téli, tavaszi ellátása,
kezdtem, hogy a vad táplálása,
tehát szakszerű vadföld-gazdálko •
takarmányozása,
téli
ellátása
dás tekintetében. Őszintén meg feltétlenül megoldásra váró fela
kell mondani, hogy ezen a téren dat.
a mai napig sem sokat tettünk.
A beérkezett jelentések arra
Ha számba vesszük az egyes, úgy
mutatnak, hogy okszerű vadgaz
nevezett üzemi területeket és a
dálkodásunknak van egy tárgyi
rajtuk található vadföldek, takar
előfeltétele és ez: a golyósfegyver.
mánykertek méreteit, az ered
Való igaz, hogy nem lehet beszélni
mény
úgyszólván
a
nullával
az
állomány selejtezéséről, ivaregyenlő. Ha felmérjük azt a lomb-,
arányhelyreállífásáról,
sőt a raga
szálas-, és egyéb takarmánymenydozók
elleni
küzdelemről
sem go
nyiséget, amit a vadgazdák a
lyósfegyver
nélkül.
Ismeretes
az,
szarvas, őz, muflon, vaddisznó, dám
téli-tavaszi ellátására tartalékoltak, hogy az erdőben, mezőkön csatan
azt kell látnunk, hogy a vad alig goló kutyák rendkívül elszaporod
ehet mást, mint az erdőt. Vajon tak. Különösen nagy veszélyt je
jogos-e ezek szerint kimondani az lentenek a különböző farkaskutya
állomány tekintélyes része fölött korcsok, amelyek minden esetben
a végső ítéletet? Azt hiszem hogy és minden íziglen öröklik a farkas
nre a kérdésre csak a leghatáro- (kutya) kitartását, vadűző képes
ségét, vérengzését és különösen
lottabb nem lehet a válasz.
Régi dolog, hogy a rendesen veszélyes néma hajtását. De nem
megépített, karbantartott keríté csak e korcsok, hanem a kiszokott
sek tökéletesen megvédik erdőte egyéb kutyák is igen gyorsan ki
lepítéseinket. Kerítésben nincsen váló vadászokká válnak, sőt ket
is hiány, de e kerítések legna ten, hárman össze is fognak és va
gyobb része — nem véd meg sem lóságos csapásává válnak a terü
mit. Sokszor alacsony, laza drót letnek. Az ilyen csapás semmiben
szálak, a leggyakrabban nyitott sem marad el a kifejezetten far
kapuk „biztosítják“ a vad számára kas-kár mögött, vagy talán meg is
a szinte akadálytalan bejutást a haladja azt. örülni szoktunk an
tilos területre. Szóval mindez nem nak, hogy hazánkban nincsen far
indokolja a kíméletlen állomány- kas, hiszen ismeretesek e ragado
apasztás elvét.
zók súlyos pusztításai a nemesvad
Ugyanakkor, természetesen, szá állományában. De vajon az orvva
mításba kell vennünk az állomány dásszá lett kutyák nem okoznak-e
életének, tartásának szabályozásá nálunk legalább olyan károkat,
nál az okszerű, ma már szigorúbb mintha farkasunk lenne? Igen,

okoznak. Elég egy pillantást vet
nünk például a Pilisre. És min
denhol ez a helyzet, ahol a vad
őrök, erdészek nincsenek felsze
relve a messzehordó, szolgálati
golyósfegyverrel!
Éppen ezért az OEF napirendre
tűzte e kérdés megoldását is, mert
a jelenlegi helyzet semmiképpen
sem kielégítő.
Ezenkívül, ha a selejtezésről
szólunk, ne hallgassuk el azt sem,
hogy selejtezni csak komoly hoz
záértéssel lehet. Tehát a szakérte
lem növelése terén is van komoly
tennivalónk.

Kidolgozás alatt van az ivarar ány helyreállításának, trófeásvad selejtezésének rövid ismerte
tése a gyakorlati, hivatásos vadá
szok számára. De hangsúlyozom,
hogy mindenekelőtt az ivararánynyal foglalkozzunk. Semmi esetre
se lőjük a borjas teheneket, ne'
gyártsuk az erdő árváit. Lő
jük a borzas,
rosszul
fejlett,
idejében nem vedlő, késői ünőket
és — amit éppen elég nehéz meg
állapítani — az öreg, meddő, borjatlan teheneket. És lőjük ki ter
mészetesen a durva selejtbikáinkat is — de a maguk idejében.
Gondoljunk arra, hogy amit kéthárom éves korában szűknek lá
tunk, egy-két év múlva kaphat
olyan koronát, ami a képet telje
sen megváltoztatja. Ehhez elég
egy ág is. Nézzük meg nagyon ala
posan, hogy az a bizonyos máso
dik, harmadik agancs válóban he
gyes, túlcsiszolt, fehér-e? vagy
ígér-e koronát? De semmi esetre
se lőjük ki a súlyos, koronás bi
kát, mert „elvileg“ nem kívána
tos; szűkállású, rövid, sima, vilá
gos, létrás agancsú stb. Ezek va
lóban nem kívánatos típusok ná
lunk, de nagy anyagi értéket kép
viselnek. Lövessük ki őket fizető
vendég vadásszal akár a bőgés
alatt, akár azon kívül. Természe
tesen minden további nélkül, még
a súlyra sem nézve kell kilőnünk
minden, úgynevezett gyilkos-bi
kát! Ez évben is elég sok kárt tet
tek állományunkban az ilyen da
rabok.
Végezetül: adjuk meg tehát a
vadnak azt, ami jár. Kevesebb
lesz a gondunk, a vitánk — több
az örömünk.
Dénes István
OEF vadászati osztályának vezetője
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Mielőtt a négylábú vadászcimbo
rákról bővebben beszélnénk, beve
zetőben hadd mondjam el, ami a
szívemen fekszik. Igen sok jó vizs
lát láttam —, jó disznóskutyát an
nál kevesebbet. Bár a kutyaszakér
tők azt állítják mi sem könnyebb,
mint egy kutyát a disznóra heccelni.
Erre csak az a válaszom: próbálják
meg!
Mit is nevezünk jó disznóskutyának? Azt a kutyát, amelyik „csak“
disznót hajt. A kérdésre úgy kapha
tunk helyes választ, ha párhuzamot
vonunk a tacskó, a tacskókopó és a
foxterrier között. Mind a három
fajta kutyával vadásztam disznóra;
néha csak foxival és elég gyakran
tacskóval és foxival együtt. Az a vé
leményem, hogy a foxi túlságosan
temperamentumos
és
vakmerő,
hangja pedig a szóló vadásznak ke
vés. Ezzel szemben, ha foxival és
tacskóval vadásztam a 3—5 éves
tacskót a disznó kivágta (minden
tacskóm így múlt ki). A lábai kicsi
nyek s a disznó elől nehéz elfutni,
különösen akkor, ha a foxi támadá
saitól beleheccelte magát. A tacskók
ugyan kitartó támadók, néha elég
szemtelenek és makacsok is, de
hangjuk olyan mély, hogy az álló
disznóhoz
gyerekjáték
bemenni.
Persze, a kutyák bevetésén sok mú
lik. Másként kell a foxival és más
ként a tacskóval foglalkozni; disznóskutya tanítására mindenesetre
csak az vállalkozzék, aki ért is hoz
zá, mert aki csak gondolja, hogy be
vezeti, az elbukott. Nem beszélve
arról, hogy a „csak“ disznót hajtást
is el kell érnünk. Ez a vizsgatétel!
Az olyan fiatal kutyától, amelyik elő
ször lát disznót és megijed, attól a
kutyától ne várjunk jó munkát.
Kezdő kutyákat csak malacokra,
süldőkre engedjünk, de csak akkor,
ha meggyőződtünk, • hogy az anya
nélkül vannak. Mert az anyadisznó,
fiait védve, határtalanul támad. A
kezdő kutyákat már kölyök korban
szoktassuk nyershús és vér evéshez,
mert mint minden állat s a kutya
értelme is a hason keresztül fejlő
dik. Legyen az elejtett disznóból övé
az első jutalom-falat. Ezt sohse fe
lejtsük.
Sok kutyával próbálkoztam és sok
fajtával is, őszintén mondhatom

Az ideális disznós-kutya
(Ercsényi felv.)

korcskutya is megfordult a kezem
alatt és, hogy megmaradt nálam,
annak köszönhette, hogy
kiváló
volt. Csalódás is ért, egynéhány
szor; ez az igazság.
Ha disznós kutyát veszünk, min
dig csak szólóban próbáljuk ki.
Mert lehet az eladandó kutya csak
kontrás és a másik mellett látszatra
jól dolgozik, de egyedül semmit sem
ér. Természetes, hogy az állóra uga
tott disznóra, ha bemegyünk érte a
sűrűbe, már nem rálőni kell, hanem
meglőni. Szeles vadászra a vadá
szatnak ez a módja nem bízható.
Disznós kutyát legjobb, ha mindenki
maga próbál nevelni, és akkor csak

A 26,7 cm agyarú kan elejtőjével
(Ercsényi Géza felvétele)

önmagának tehet szemrehányást, ha
a hozzáfűzött reményeknek nem fe
lel meg a tanítvány. Arra is rá kell
mutatnom ezúttal, hogy sokkal több
kárt okozunk magunknak azzal, ha
hajlókkal okkal vagy ok nélkül, fellármáztatjuk nagyvadjaink pihenő
helyeit. Mert a jó disznós kutya elől
a nagy vad nem megy világgá, mi
vel az nem érdekli, de a hajtok ordítozását nem tudja a nagyvad meg
szokni. Intenzív vadgazdálkodásunk
tehát megkívánja, hogy inkább disz
nós kutyákkal vadásszunk.
Szándékosan utolsónak hagytam a
tacskókopót, mert ideálisabb disznós
kutyát nem is tudok elképzelni.
Nem hallgathatom el, hogy ennek
is vannak hibái: gyengéje a nyúl és
az őz. De sok függ a bevezetéstől.
Nem szabad alkalmat adni, hogy rá
kapjon. Ha a szükség úgy kívánja,
még hároméves korban is csak ak
kor engedem el, ha a vezérkutya ál-

Ez a kutya is disznóhajtásra vár
(Ercsényi felv.)

lóra ugat. Természetes a disznós ku
tyától ne kívánjunk más munkát,
ne kotorékozzunk vele, ha jó disznós
kutyát akarunk nevelni belőle.
Ma, amikor a külföldi vadászok
sűrűn járnak hozzánk, lehetne jó
vérű tacskókopó-kölyköket beho
zatni. Vagy nálunk e téren minden
rendben van?
A tacskókopó jobb mint a véreb,
mert csak alkalmi kutya hozzá ké
pest. Az állami vadrezervátumokban
a véreb sem nélkülözhető, de a ki
sebb társaságoknak is szükségük
van egy-egy jó kutyára, ahol vér
nyom kidolgozására is alkalom le
het. Segítsük elő tehát a tacskókopók behozatalát, meghonosítását.
ERCSÉNYI GÉZA, erdész
Nagykovácsi
Önálló vadászati osztály a főigaz
gatóságon. Az Országos Erdészeti
Főigazgatóság vezetője az erdőgazda
sági főosztály vadászati osztályát
közvetlen irányítása alatt önálló va
dászati osztállyá szervezte. Az osz
tály változatlan feladatkörrel mű
ködik.
*

Külföldi érdeklődés magyar eb
fajták iránt. A leipzigi Zoologische
Garten című lap tanulmányt közölt
két német kutató, Sierts és Roth
tollából, akik a magyar pásztorku
tyák alomnagyságát és ivararányát
tették vizsgálat tárgyává. A tanul
mány mutatja, hogy milyen nagy az
érdeklődés külföldön a magyar eb
fajták iránt, a kutatók a magyar
komondorpulit és kuvaszt a legjobb
házőrzőnek, pásztorkutyának minő
sítik, mert „minden éghajlathoz tö
kéletesen alkalmazkodnak, igényte
lenek, tanulékonyak, kezesek és
megbízhatóan éberek;“
*
Lumnitzer Sándor halála. Az el
múlt év végén hossáabb betegeske
dés után elhúnyt dr. Lumnitzer Sán
dor, az ismert orvos, kiváló vadász
és sportember. A magyar agyagga
lamb lövészet legkiválóbb képvise
lője volt és többször nyert világbaj
nokságot is.
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Hogyan látják az elmúlt évet
a Budapesti Erdészeti Sportklubban?
Hogyan látják <az elmúlt évet a
És végül, de nem utolsó sorban a
Budapesti Erdészeti Sportklubban?
labdarúgók edzője, Kocsmár Ferenc
Elsőnek Németh András felel, az foglalja össze a leglényegesebb ta
asztali tenisz szakosztály vezetője. És
nulságokat.
— Nem lehetünk elégedettek az
hangjában érezzük az örömet, a jó
munka örömét.
elmúlt évvel. Semmiképpen sem. A
tavaszi eredményünkkel az 1957—
— A nők is, a férfiak is jól szere
58. bajnoki év hatodik helyére ke
peltek. A női csapat a Bp. I. osz
rültünk. Az őszi forduló után jelentályban igen előkelő helyre jutott.
Az országos vonatkozásban is je
lentős színvonalnak számító osz
••
tályban, az első forduló után a ha
todik helyen vannak. Régi, lelkes
játékosokra épül a csapat. Nem csa
lódtunk bennük, jóllehet lényege
sebben nehezebb dolguk volt, mint
tavaly, hiszen magasabb követelmé
nyek előtt állottak. Még örvende'teA felakadt fák lebocsátására.
sebb talán a férfi csapat eredménye.
különösen
a hegyvidéket elborító
Igaz, hogy ők „csak“ a Bp. II. osz
tályban játszanak, de a csapat egé erdőségekben, olyan könnyű, szál
szen fiatal, a legidősebb játékos 24 lítható gépi szerkezetre van szük
éves, és az első helyen állnak, ve ség, amelyek nagy húzóereje és
retlenül. Jó szellem, szorgalom, fia
talos lendület, határozott tehetség a viszonylag könnyű súlyuk, vala
további fejlődés legbiztosabb alapja. mint az erdei dolgozók biztonsága
Sokat várunk tőlük, összefoglalva* szempontjából egyaránt előnyösen
az l£i58-as év sok jogos reményt oldják meg a lebocsátás lehetőleg
megcsillogtatott előttiünk, a szak
elvégzendő
feladatát.
osztály fejlődött, s reménykedünk, gyorsan
hogy a jövőben sem akad meg ez a Csehszlovákiában e régi probléma
fejlődés.
jó megoldása érdekében — mint
Dobos Imre következik. Ö a kézi az Erdőgazdasági és Fa
labda csapat professzora. Széles ka ipari
Lapszemlében
ol
lapjában olyan a partvonal mellett,
mint valóságos professzor. A csapat vassuk — az utóbbi években hét
edzője Dobos Imre s így beszél az különböző típusú, a fenti szem
1958. évről:
pontokat figyelembe vevő kézi
— A kézilabdacsapat életében üzemű gépet próbáltak ki.
nagyjelentőségű volt az 1958. év.
Ezek: 1. A Chudoba mérnök ál
Csapatunk feljutott az NB I-be, s
ezzel a legmagasabb osztályba ke tal tervezett „erdei ördög“ nevű
rült. Megfiatalodott csapatunkkal típus, egy rúdból, kötélhúzókból,
különösebb eredményre nem szá két, horoggal felszerelt feszítőmítottunk, de tanulni akartunk. Első
évben az volt a célunk, hogy a tizen- láncból és húzóláncból álló 1,2 m
négyes mezőnyben a kiesést elke emelővel ellátott, 9—16 kg súlyú,
rüljük, tapasztalatokat 'gyűjtve, csa 2 munkás által kezelhető kézigép;
patunkat megerősítve segítsük át az 2, a „Greif“ hasonló típusú, 800—
1959. évi NB I. bajnökságra. Célun 4000 kg húzóerőt kifejtő, 15—20
kat elértük, csapatunk a 11. helyen
végzet, és részese lesz a további kg súlyú, önműködő szorító po
fával ellátott, 1—2 munkást igény
küzdelmeknek.
,
— Távolabbi jövőt tekintve még lő gép; 3. a Tyrfor „Super“ nevű
biztatóbb a helyzetünk. Szintén az svájci, kétkarú-emelős, 1500 kg
élső osztályba került ifi csapatunk a
harmadik helyen végzett, megelőzve húzóerejű, 19 kg súlyú szerkezet;
nagy tradícióikkal rendelkező csapa 4. egy hengeresi gás rendszer; 5. a
tokat. Meg kell emlékeznem a leg „Frano“ nevű emelő (1500 kg hú
kiemelkedőbb munkát végzett játé zóerejű, 14 kg súlyú); 6. a „Cejka“
kosokról: Sásdi Ferenc, Vágó Pál.
Alapi István, Bakos István, Dobro- nevű, 4,6 kg súlyú, 1800 kg hú
zóerejű, 2 munkást igénylő lebovics Péter, Madarász Károly.

leg a kilencedik helyen vagyunk,
ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy
nem szólhatunk bele a bajnokság
kérdésébe. Éppen ezért, már a sze
zon derekától az új csapat kialakí
tásán kezdtem dolgozni. Ez a munka
jelentős fiatalítást eredményez, és
célja a jövő évek csapatának meg
formálása, kialakítása. Az eredmé
nyek megmutatták, hogy a régi csa
pat megtanult játszani, szépen ját
szott, de nem eléggé küzdő modor
ban, nem eléggé lelkesen, nem min
den esetben lelkesen. A jövő csapata
harcosabb csapat lesz. És ennek a
csapatnak a körvonalai lassan ki
alakulnak. Célunk a tavaszi szezon
végére a tabella első felében végez
ni, és jelentősen előre lépni a csa
patépítő munkában.
íme a válaszok. Bizonyítják, hogy
tanulni lehet és kell is abból, ami
elmúlt. Reméljük, hogy az Erdészeti
Sportklubban tanultak is.
K. N.

Ötletes, új szerkezet
a felakadt fák biztonságos
leboesátásához Csehszlovákiában
csátó szerkezet és végül 7. Kaidba
mérnök
lebocsátó
szerkezete,
amelynek legújabb mintapéldánya
mindössze 3,6 kg súlyú, 2000 kg
húzóerővel, amely sikerrel állta ki
a teherpróbákat is.
A csehszlovák erdészeti főigaz
gatóság az említett típusok ellen
őrző vizsgálatai során a Cejka és
a Kalába-féle újítások lebocsátó
szerkezetének egyesítését javasol
ja, de a két újító eddig még nem
egyezett meg a közös munkában,
főleg a közös csörlő elkészítésében.
Ha ez megtörténik, a fatermelők
kitűnő és nélkülözhetetlen segéd
eszközt kapnak a felakadt fák biz
tonságos lebocsátásához, elkerülve
a munka során eddig gyakran elő
fordult veszélyes, néha halálos
baleseteket is.

Rádiós közelítő felszerelés
keltett nagy érdeklődést a Stock
holmban évente megrendezésre ke
rülő erdészeti kiállításon. Lényege: a
közelítéshez használt csörlő irányítá
sát a fát a terepen összegyűjtő mun
kás nyakába akasztott rádióval végzi,
rendszerint a kötegen ülve, a másik
munkás tehát, aki a csörlőt társa
utasítása szerint kezelte, feleslegessé
válik.
(Allgemeine
Forstzeitung,
München.)
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Pályázati felhívás
Az Erdészeti Tudományos Intézet
igazgatója pályázatot hirdet a sár
vári Nyárfaikutató Kísérleti Állomás
baj ti, országos nyár törzsanyatelepén és kísérleti fenyő magplantázsán vezető technikusi állásra. A
vezető technikus feladata a baj ti, 30
hektáros csemetekert kezelése. IIletménylakás't, földet, kertet biztosí
tanak. Fizetés: 954 kulcsszámnak
megfelelő illetmény és kórpótlék.
Az állásra erdészeti szakiskolát
vagy technikumot végzett erdészek
pályázhatnak. A pályázóknak leg
alább tíz éves szakmai gyakorlatot
kell igazolni.
A pályázatokat az Erdészeti Tudo
mányos Intézet igazgatójához (Bu
dapest, II., Frankel Leó u. 44.) kell
1959. január 31—ig eljuttatni. Részle
tes felvilágosítást az ÉRTI igazga
tója ad.
Kinevezések. Az Országos Er
dészeti Főigazgatóság vezetője Da
nis Jánost, az OEF tervgazdasági
főosztálya erdőgazdasági osztá
lyának vezetőjévé nevezte ki.
Balogh Bélát, a tatabányai erdőgazdaság termelési osztályának ve
zetőjét kinevezte a pápai erdő
gazdaság igazgatóhelyettes főmér
nökévé.

Újítási előadók vizsgája. Az elmúlt
év végén 24 újítási előadó tett vizs
gát az Országos Erdészeti Főigazga
tóság vizsgabizottsága előtt, hogy
megszerezze az újítási rendeletben
előírt szakképesítést. Kiváló ered
ménnyel felelt meg Vető Endre
(Keszthely), Kolossá István (Buda
pesti Fűrészek), Boross Jenő (Sop
ron), Komlósi Antal (Szeged) és Bar
na József (Gyufaipari Vállalat).

*

A madarak gyűrűzését Mortensen
dán gimnáziumi tanár javaslatára
ötven évvel ezelőtt rendszeresítették.
Mortensen emlékirataiban hangsú
lyozza, hogy a gyűrűzés elterjedé
sében mindenütt az erdészek voltak
legfőbb segítőik, ami érthető is,
hiszen a madarak természetének és
vándorlásainak ismeretét elsősorban
az erdészek hasznosíthatják erdő-

■

Új gépek a soproni tanulmányi er
dőgazdaságban.
A soproni tanulrnányi erdőgazdaság vezetői komoly
lépéseket tesznek abban az irány
ban, hogy erdőgazdaságuk korsze
rűséget biztosítsák. Tavaly ősszel
állítottak munkába egy új tuskózó
gépet, a -földutak építésének és kar
bantartásának biztosítására pedig
megvásárolták a Mezőgazdasági Ki
állításon látott Ahlman-féle német
földgyalut,
amellyel
tizenegyféle
munkát lehet végezni.

I II H

A Harmadik, címmel mutatták be az
egyik új, magyarra szinkronizált, szov
jet filmet. A női főszerepet alakító
Druzsinyinát már ismerjük ,,A kirakat
mögött“ című filmből. A darab egyéb
ként egy férfi történetét mondja el, aki
házasságkötése után találkozik az igazi,
nagy szerelemmel.

Felmentések. Az OEF vezetője
Drágffy Tibort, az OEF tervgazda
sági főosztály erdőgazdasági osz
tályának vezetőjét ezen teendői
nek ellátása alól felmentette és
szolgálati helyének érintetlenül
hagyásával főmérnöki munkakör
be helyezte át. Ugyancsak felmen
tette Erdősi Dezsőt, a pápai erdő
gazdaság igazgatóhelyettes főmér
nökét ebbeli teendőinek ellátása
alól és szolgálati helyének érin
tetlenül hagyásával erdőművelési
előadói munkakörbe helyezte át.

★

★
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Pályázat a szegedi erdészeti tech
nikum igazgatói és tanári állásainak
betöltésére. A Földművelésügyi Mi
nisztérium szakoktatási és kísérlet
ügyi főigazgatósága közép- és alsó
fokú oktatási osztálya pályázatot
hirdet a szegedi erdészeti technikum
igazgatói és szaktanári állásaira. Kí
vánatos, hogy a pályázó pedagógiai
gyakorlattal rendelkezzék. A pályá
zatokat 1959. január 31-ig kell a
Földművelésügyi Minisztérium szak
oktatási és kísérletügyi főigazgató
ságán (Budapest, V., Kossuth L. tér
1L) benyújtani. Részletes felvilágosí
tást ad a főigazgatóság közép- és
alsófokú osztálya.

védő és vadgazdálkodási tevékenysé
gük során.
*
Az ipartelepek okozta füstgázkár
Csehszlovákiában is igen nagy prob
léma. Ezért most Csehszlovákia és
az NDK illetékes szervei határoza
tot hoztak, hogy közös rendeletekkel
kötelezik a területeiket károsító ha
tármenti ipartelepeket korszerű, va
lóban hatásos védőberendezések al
mazására.

szép Tamara Markovié alakítja, akit
1955-ben, a pulai fesztiválon a legjobb
női alakítás díjával tüntettek ki.
A Karlovy—Vari-i nemzetközi filmfesz
tivál egyik idei kitüntetett darabja a
Fekete zászlóalj az idegenlégió poklába
csábított fiatalok izgalmas és tragikus
sorsát tárja a néző elé.
Megható történetet mond el a Rita cí
mű, magyarul beszélő, izgalmas szovjet
filmalkotás. A film hőse egy bátor kis
lány, akit a nézők, a nem mindennapi
kalandok során szívükbe zárnak.
Gerhardt Hauptmann regényét kelti
életre a Rose Bernd című, színes, nyu
gatnémet film. A darab főszerepét, Ma
ria Schell, világhírű német színésznő
alakítja.
Igen nagy sikere van az egész ország
ban, a Budapesten jelenleg zsúfolt néző
tér előtt pergő, Mikszáth Kálmán emlé
kezetes regényéből készült Szent Péter
esernyője
című, színes, magyar—cseh
szlovák közös filmprodukciónak. A film
női főszereplője Töröcsi Mari, most —
az „Édes Anna“ után — nagyszerű ala
kítással újabb oldaláról mutatkozik be.
Mikszáth bizonyára ilyen bájosnak, üdé
nek, természetesnek, mosolygósnak és
szívderítőnek képzelte Veronkát, mint
ahogy Tői öcsik Mari játssza. Pécsi Sán
dor — Bélyi János plébános szerepében
— szintén kitűnő alakítást nyújt. Wibra
György ügyvéd szerepét, egy megnyerő,
fiatal cseh színész, Karol Machata for
málja meg, ugyancsak sikeresen. Szent
Péter esernyőjére, mind a magyar, mind
a csehszlovák filmművészet büszke le
het.

Jelenet a Robin Hood című filmből
Mintegy két évtizede annak, hogy a
Robin Hood című filmet nagy sikerrel
pergették hazánk filmszínházai. Az új
amerikai színesfilm szép színkompozíciói,
mozgalmas, romantikus meséje, a kitűnő
színészi alakítások ezúttal is nagy sikert
aratnak. A főszerepeket Errol Flynn és
Olivia De Havilland alakítják, rendezője
a világhíres magyarszármazású rendező,
Michael Curtiz. (Kertész Mihály.)
Új magyar zenés filmvígjáték a gyen
gén sikerült Don Juan legújabb kaland
ja. A film nem hagy nyomot a nézőben,
bár időnként szórakoztató. Főszerepeit
ismert színészek, Páger. Antal, Bara Mar
git, Várkonyi Zoltán alakítják.
Az izgalmas jugoszláv filmek közé tar
tozik az Üzenet érkezett című darab,
egy gyanúba keveredett fiatalember tör
ténetét vetíti elénk. A női főszerepet a

Jelenet a Szent Péter esernyője című
közös csehszlovák—magyar filmből

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

KÉl’ES * HÍREK
Többszinnyomású
gyufacímkék készülnek

gépesített ágazata. Az elmúlt év
•folyamán újabb gépet állítottak
üzembe: egy Romayor rendszerű
nyomdagépet, amelynek segítségé
vel már többszínnyomású gyufa
címkét is tudnak készíteni. így a
gyufák egyre javuló minősége
mellett a doboz külalakja is tet
szetős lesz.
Az új nyomdagépnek nemcsak
a gyufagyáriak örülnek, hanem
az egyre szaporodó gyufacímke
gyűjtők is. Amióta a dorogiak
megalakították a „Ki mit gyújt“
klubot, azóta ugrásszerűen növe
kedett a kereslet a címkék iránt.
A gyűjtők remélik, hogy 1959ben sok szép, új sorozat kerül for
galomba.
Képünk az új gépet mutatja be.
Ványi főenergetikus ellenőrzi a
Szegedi Gyufagyár százéves jubi
leumára készülő címke minőségét.

Havon közelítés a Bükkben

Gyufaiparunk — mint azt több
képes riportunk is mutatta — a
fafeldolgozó ipar egyik legjobban

L7/

leng tjei kerelfurész
12) ingesándor-majoron

Gyérítés előtt alacsonyabb a hótakaró

A TGP II. típusú lengyel keretfűrész

Az új keretfűrész a rönkmozgatás gépesítésének javitasat
kívánja. A rönktargonca vontatása gépi erővel történik

24
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Hogyan szervezzük a munkaversenyi,
hogy ne legyen bürokratikus, de a mozgató erő szerepét betöltse?
Az OEF munkaügyi osztálya,
a munkaverseny szervezésére út
mutatót készített.
Az 1956-os ellenforradalom előtti
időben a munkaverseny szervezé
sében voltak némi túlzások. Sok
szor talán több volt a papír, mint
a mögötte levő tényleges ered
mény. Jelenleg viszont az a hely
zet, hogy alig beszélünk munka
versenyről, jóllehet bőven vannak
olyan eredmények, amelyekről ér
demes lenne beszélni.
Véleményünk szerint a széles
körű propagandával kísért „fel
ajánlások“ nélkül elért kima
gasló eredmények a szocializmus
építése szempontjából pontosan
olyan értékesek, mint amit „fel
ajánlással“ értek el. Korábbi ver
senymozgalmunknak egyik hibája
éppen az volt, hogy év közben
több felajánlás is elhangzott s a
végén azt sem tudták, hogy melyik
felajánlást értékeljék.
A feladat tehát az, hogy a két
véglet között megtaláljuk a reális
utait, mert a munkaverseny to
vábbra is a szocializmus építésé
nek mozgatója, kommunista mód
szere. Ehhez kívánunk az alábbi
akban tanácsot adni, illetve javas
latot tenni:
I. Vállalatok közötti verseny

A vállalatok közötti szocialista
munkaverseny alapját az „élüzem“
célkitűzések képezik. Ennek érté
kelése félévenként, illetve erdő
gazdaságoknál évenként történik.
Nem szükséges tehát, hogy ezen
túlmenően pl. az összes erdőgazda
ságok egymást versenyre hívják
ki. Helyes azonban, ha a szomszé
dos erdőgazdaságok, illetve válla
latok párosversenyre lépnek egy
mással és például negyedévenként
értékelik egymás eredményeit az
élüzem célkitűzésekre, illetve eset
legesen ezen túlmenően megálla
podásokra vonatkozóan. A debre
ceni és a nyíregyházi, valamint a
nagykanizsai és a zalaegerszegi er
dőgazdaság már párosversenyben
áll egymással.
Javasoljuk, hogy a párcsversenyben álló vállalatok, illetve er
dőgazdaságok létesítsenek vándor
zászlót és a negyedéves kiértéke
léseknél a célkitűzések teljesítésé
ben jobb eredményt elérő vállalat

kapja a vándorzászlót. Hogy a ki
értékelés egyértelműen elvégez
hető legyen, az egyes feladatok
pontértékét előre meg kell állapí
tani.
II. Üzemrészek közötti verseny
vállalaton belül

Míg a vállalatok közötti verseny
feltételei szinte adva vannak, az
egyes üzemrészek versenycélkitű
zéseit — az üzemrész feladataihoz
és helyi lehetőségeihez mérten —
vállalaton belül kell kidolgozni,
természetesen itt is az élüzem cél
kitűzéseknek a helyi adottságokra
történő lebontásával kell kezdeni
annak érdekében, hogy a „húzás“
egyirányú legyen.
Az üzemrészek versenyét is fel
tétlenül helyes negyedévenként ér
tékelni és a legjobb helyezést elérő
üzemrész kapja meg a vállalat
(erdőgazdaság)
legjobb
telepe
(legjobb erdészete) stb. címet. Ösz
tönözni fogja az üzemrészeket, ha
a győztes a vándorzászlót, esetleg
ezzel együtt előre meghatározott
összegű pénzjutalmat kap.
III. A dolgozók közötti verseny
a kitüntető címek elnyerésére

A dolgozók közötti munkaver
seny alapja a 44/1957. (Érd. É. 38.)
OEF—MEDOSZ—EFEDOSZ
sz.
együttes utasítás. A dolgozók ré-
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Példányszám 3150
46985-689/2 - Révai (Fel.: Povárny Jenő)

szére megszabott célkitűzéseknek
egyezni kell a „Kiváló Dolgozó“
kitüntetésért folyó verseny célki
tűzéseivel. Mivel azonban a „Ki
váló Dolgozó“ kitüntetés lehető
ségei korlátozottak, helyes ha a
legfontosabb munkakörökben a
vállalat
(erdőgazdaság) legjobb
dolgozója cím elnyeréséért is ver
senyt indítanak. Például: „A vál
lalat legjobb gatterosa“, „A vál
lalat legjobb művezetője“, „A vál
lalat legjobb körfűrészese“, „Az
erdőgazdaság legjobb fakitermelő
gépkezelője“, „Az erdőgazdaság
legjobb vontató vezetője“, „Az er
dőgazdaság legjobb kerület-vezető
erdésze“ stb. címért.
Nem helyes azonban csupán
mennyiségi feltételeket szabni;
ahol lehet, elő kell írni megfelelő
minőségi és gazdasági mutatókat
is. Az értékelést ezek alapján kell
elvégezni. A megfelelő húzóerő ér
dekében a lehetőséghez képest cél
prémiumot vagy jutalmat kell ki
tűzni.
A verseny nyilvánosságának biztosítása

Az eredmények kellő időben tör
ténő értékelésével, összehasonlítá
sával és nyilvánosságra hozatalával,
minden előzetes „szervezés“, „fel
ajánlás“ stb. nélkül is elérhető,
hogy a dolgozók egymással vetél
kedjenek. Természetesen szüksé
ges, hogy a személyes anyagi ér
dekeltséget a politikai felvilágosító
munka kösse össze a közösség
érdekeivel. 'A jó eredményt elért
dolgozókat erkölcsi elismerésben
kell részesíteni azáltal, hogy pél
daképül állítjuk dolgozó társaik
elé. A verseny nyilvánosságának
biztosításához javasoljuk, hogy
legalább negyedévenként egyszer
készítsenek szöveges versenyhír
adót és azt juttassák el a dolgo
zókhoz.
Nemes József

főelőadó, OEF

Szépen fejlődött korainyár fasor
Mindszenten
(Tóth Béia felvétele)
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Felemelő ünnepség keretében adta át a kormány nevében
dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes a Vörös Zászló Érdemrendet
a százéves szegedi gyufagyárnak
1959. január 10-én gyűltek össze a szegedi gyufagyár dolgozói, hogy
átvegyék a Vörös Zászló Érdemrendet, amelyet a szegedi gyufagyártás
száz éves évfordulója alkalmából a kormány az üzemnek adományozott.
Együtt voltak a gyárnak legrégibb és legfiatalabb alkalmazottai, mun
kásai, mint egyetlen meghitt család, akik szép eredményeiket ebben
a családias, baráti összeforrottságban
érték el. Itt ültek az öregek,
Abrahám Ferenc párttitkár, aki 1923 óta dolgozik a gyufagyárban a
legkülönbözőbb munkahelyeken, itt Csamangó Mihályné, aki ugyan
csak 1923-ban kezdett itt dolgozni, s azóta egyfolytában a gyár köte
lékébe tartozik. Itt van Muckenhuber Frigyes, a legöregebb alkalmazott,
aki 36 éve áll a gyár szolgálatában, tehát a gyár évszázados múltjának
több mint egyharmadát töltötte mindennapos együttlétben az üzemmel.
S itt vannak a fiatalok, akik már akkor lépték át a gyár kapuját,
amikor az üzemből eltávolították a kapitalista tulajdonosokat, amikor
kiszabadultak a nemzetközi gyufakartell szorító rabságából. Ma már —
öregek és fiatalok — azzal az öntudattal, büszkeséggel ülnek itt ezen
a ritka, felemelően szép ünnepségen, hogy ők a gyár gazdái, s a mun
kások legjobbjai vezetik ezt az igen modern berendezésű, messzemenően
automatizált üzemet, amelyre most kétszeresen büszkék, mint százéves
gyári üzemre és mint a Vörös Zászló Érdemrend tulajdonosára.

Az ünnepséget — a Szegedi Ruha
gyár díszes kultúrtermében —
Fenyvesi Tibor,
a Gyufaipari Vállalat igazgatója
nyitotta meg.
— Száz év a történelemben csak
egy pillanat — mondotta —, de
egy gyár* életében már komoly kor
szak. Különösen ha azt a száz évet
tekintjük végig, amely 1858-tól
1958-ig magában foglalja a szegedi
gyufagyártás első száz esztendejét.
Két időszakot hidal át: a kapitaliz
mus időszakát, amelyben ennek a
száz évnek a nagyobbik része el
telt, és a szocializmus időszakát,
amelyben ma is dolgozunk. Az idő
sebbek sokat tudnának beszélni a
kapitalista
idők
kizsákmányoló
módszereiről, a bírságolásokról, a
kíméletlen túlórázásokról, az ember

telen bánásmódról, amellyel sokszor
méltatlanul lökték utcára az egyes
dolgozókat. Nem is lehet — foly
tatta Fenyvesi igazgató — párhuza
mot vonni a két korszak között: az
egyikben
kényre-kedvre kiszolgáltatott
jobbágyai voltak a tőkének,
a gyufagyári dolgozók ma pedig
gazdái a gyárnak.
— Kicsiny üzem vagyunk. De
a dolgozók megmutatták, hogy
tőkés irányítás nélkül is tudnak
gyárat vezetni.
Jó munkánkat pártunk és kormá
nyunk öt ízben ismerte el élüzemkitüntetéssel s ebből egy alkalommal
a kormány és a SZOT vándorzász
lójának is tulajdonosai voltunk. Él
munkások, sztahanovisták, a szakma

kiváló dolgozóinak egész sora áll a
gépeink mellett, dolgozik a raktá
rainkban, irodáinkban és mindennek
betetőzése ez a mai kitüntetés,
amely valamennyiünket újabb s az
eddiginél is jobb eredményekre
sarkal.
Ezután
dr. Balassa Gyula
miniszterhelyettes, az Országos Er
dészeti Főigazgatóság vezetője tar
totta meg ünnepi beszédét:
— Kedves Elvtársak!
— Tisztelt ünneplő közönség!
— Évfordulók megünneplése ősi
szokása az embernek. Minden olyan
eseményről szokás megemlékezni,
amely az emberek szőkébb vagy tágabb körében életviszonyaikra kiha
tással volt vagy van. Mi itt, kedves
elvtánsak, azért jöttünk össze, hogy
százéves
fennállását
ünnepeljük
meg a szegedi gyufagyárnak. Száz
év még a történelem mérlegén is te
kintélyes idő. Ennyi idő sok ese
ményt és történést jelent a száz évet
megért gyár életében is és a gyár
körüli szélesebb világ életében még
inkább.
— 1858-ban, amikor ezt a gyárat —
a szegedi levéltár adatai szerint —
Neubauer József szegedi polgár
megalapította, hazánk az 1848-as
szabadságharc utáni sötét elnyomás
korát szenvedte. Nehéz és keserves
dolga volt itt akkor és azután — a
kiszipolyozó tőke uralma alatt — a
dolgozóknak. Többségük nő volt, de
a gyárban sok gyermeket is alkal
maztak;
hetenként 60—65 órát kellett
robotolni.
A dolgozók egészségével, testi épsé
gével mit sem törődtek. Ebből a
szemléletből folyó hanyagság követ
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kezménye volt 1910-ben az a kazán
robbanás is, amelynek 16 halálos ál
dozatát siratták meg hozzátartozóik
és munkatársaik s azonfelül négyen
vesztették szemük világát. A felsza
badulásig az azonos munkát végző
nők keresete fele volt a férfiak ke
resetének.
— Még sok példát sorolhatnék fel
a dolgozók sanyarú életéből: a fehér
foszfortól foga hullott, állkapcsuk
sorvadt nőkről, férfiakról, de nem
akarom ennek a szép ünnepnek a
hangulatát
megkeseríteni.
Nincs
adatunk arról, hogy a dolgozók eb
ben az időben keserves helyzetük
megjavítása érdekében tettek volna
valamit. De annak van nyoma, hogy
az 1905—1906. évi munkásmegmoz
dulások itt, a gyufagyárban is némi
ellenállást indítottak meg. Az akkori
tulajdonos, Pálfi Lipót jelentéséből,
amit a szegedi hatóságok elé terjesz
tett, erről alkothatunk valamilyen
képet. Ez a jelentés a fuvardíj ma
gas voltáról és a rönkfa beszerzési
nehézségeiről beszél, majd így foly
tatódik: „E nagy bajon kívül a mun
kásviszonyok napról napra érezhe
tően
rosszabbodnak,
egyrészt a
munkásanyag demoralizálása követ
keztében, másrészt a munkásanyag
feltűnően ritkul. Ezeken a szinte
tarthatatlan állapotokon úgy lehetne
segíteni, ha a munkásnépnek er
kölcsi romlására létesült szervezete
ket mielőbb feloszlatnák.”
A tőkés tehát a hatóságok segít
ségét kérte és a munkásszerve
zetek feloszlatását sürgette.
— Az első világháború idejéről
ugyancsak hiányoznak az adatok.
1919-ben a szegedi gyár is munkás
ellenőrzés alá kerül. A Tanácsköz
társaság bukása után az idős dolgo
zók elbeszélése szerint a munkások
mindennemű ténykedését erősen fi
gyelték és a kapitalista vezetők arra

Fenyvesi Tibor, a Gyufaipari Vállalat igazgatója megnyitja az ünnepséget

törekedtek, hogy nekik megfelelő
dolgozók kerüljenek az üzembe. Az
1921—22-ben újjáépített gyufagyár
— bár létszámszükséglete kisebb
volt, mint a régi gyárnak — 1924ben az erősen érezhető női munka
erőhiányra hivatkozvq Vórj
a
határon túli területekről szerződtet
hessenek női munkaerőt”.
— Nem árt, ha a gyár felszaba
dulás előtti életéből a bérezésre vo
natkozóan néhány adatot idézünk:
1927- ben 42 férfi és 100 nő dolgozott
az üzemben átlagosan,
a férfiak átlagkeresete napi 4,71
pengő volt, a nőké 2,52 pengő.
1928- ban 40 férfi és 79 nő a dolgo
zók átlaga. A kereset színvonala azo

Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője,
a kormány nevében átadja Dancsó János telepvezetőnek a Vörös Zászló érdemrendet

nos, ugyanakkor a gyár igazgatójá
nak havi fizetése 1100 pengő volt,
teháít több mint tizenegyszerese a
férfiak és több mint huszonkétsze
rese a női dolgozók bérének. 1941ben a férfi munkaerők átlagos lét
száma 35, a női dolgozóké 105 volt.
Amíg a munkások keresete csak né
hány fillérrel emelkedett, addig az
igazgatói fizetés már elérte az 1930
pengőt. A felszabadulás után ezeket
az aránytalanságokat megszüntet
tek óq a munkásbéreket az ország
adottságainak megfelelően rendeztük.
Ma már a dolgozók szociális körül
ményeiben is lényeges változások
vannak az üzem területén is:
van üzemi étkezde, építettünk
bölcsődét, napközi otthont,
a kulturális fejlődés érdekében pedig
kultúrtermet hoztunk létre.
—1949. december 29.-e döntő for
dulat a gyár történetében. Ekkor ke
rült sor
a gyár államosítására;
ekkor került végérvényesen a gyár
a dolgozók tulajdonába, ekkor ke
rült a gyár élére munkásigazgató.
— A gyár történetének államosí
tási aranylapja után meg kell em
lékeznünk tanulságul egy szégyen
lapról, az 1956. éviről is. Az 1956 ok
tóber-novemberi ellenforradalom er
kölcsi rombolása ezt a gyárat sem
hagyta érintetlenül. A termelést
megakasztotta a kevésbé öntudatos
dolgozók sztrájkja. valamint a kijá
rási tilalom.
— De örömmel kell megállapítani,
hogy a gyár kommunistái ezeket a
zavarokat a lehető legkisebbre csök
kentették és
1957 január elsején az üzem már
teljes kapacitással dolgozott.
Munkatársaink öntudatos részének
és a szovjet szállítóeszközök segít
ségének köszönhető, hogy Budapest
gyufaellátása a legnehezebb időszak-
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bán is biztosítva volt. A gyár meg
nem ingott kommunistái már 1956
végén megkezdték a párt újjászer
vezését s a gyufagyári pártszervezet
azóta is sikerrel és eredményesen
végzi munkáját.
— A gyár dolgozóinak a munká
hoz és a munkatársakhoz való viszo
nya eredményeképpen igen szép
számban kaptak kitüntetéseket.
Az élüzemcímet ötször nyer
ték el;
1945 óta a gyár 9 fizikai dolgozója
került magasabb állami vagy párt
funkcióba és ezek most is hasonló
beosztásban dolgoznak. A jelenlegi
317 főből 72 fő tagja az MSZMPnek, a szakszervezeti taglétszám pe
dig százszázalékos.
— Az a kitűnő szocialista szel
lem, amely a kitüntetésekben nyert
elismerést, a termelés vonalán a kö
vetkezőkben tükröződik:
— 1949-ben, amikor még a gyár a
svéd érdekeltségű Magyar Általános
Gyufaipari RT tulajdona,
az üzem évi termelése 111,4 mil
lió doboz volt.
Az államosítás évében ez 130,4 mil
lió dobozra emelkedett. Ez 17 szá
zalékos javulást jelent, ami annál
feltűnőbb, mert az üzem 13 fővel
kisebb létszámmal érte el ezt az
eredményt, vagyis az egy munkásra
eső termelés 21,5 százalékkal növe
kedett. 1951-ben tért át a szegedi
gyufagyár a jelenlegi formájú, 38
milliméteres rövid gyufa gyártására.
Majd 1953 tavaszán két műszakra
állt át, hogy a budafoki testvérgyár
exporttermelése és a hazai szükség
letek emelkedése következtében je
lentkező igényeket fedezni lehessen.
Az üzem nehéz feladat elé került,
mert a meglévő törzsgárdájához a
második műszak részére teljesen új,
a gyufagyártásban még járatlan dol
gozókat kellett alkalmaznia. Ennek
ellenére
a két műszakra való átállás,
a régi törzsgárda és a műszaki sze
mélyzet jó munkája folytán, zökke
nésmentesen megtörtént, úgy hogy
az üzem termelése már ebben az
évben
219,8 millió dobozra
nőtt. Ez annyit jelent, hogy 1949-hez
viszonyítva a termelés 97,3 száza
lékkal, míg az államosítás első évé
hez mérve 59,3 százalékkal emelke
dett. Az üzem létszáma az 1949-es
161 főről 1953-ban 210 főre nőtt,
azaz mintegy 30 százalékkal bővült.
A viszonylag kis létszámemelkedés
sel, változatlan technológiai és mű
szaki adottságok mellett azért tud
ták teljesíteni a lényegesen maga
sabb termelést, mert a szegedi
gyufagyár az üzem államosítása óta
a gyufagyárak közötti versenynek és
általában
a munkaverseny-mozgalomnak
úttörője
volt. Az üzemben szervezték meg a
gyufaiparban először a többgépes
munkamódszereket és az üzem a
három testvérgyár közötti páros ver
senyben a legtöbbször az első helyet
szerezte meg.
— Az üzem termelése 1956-ban az
ellenforradalmi cselekmények miatt

bekövetkezett sztrájk nyomán csök
kent, azonban — ha erre lehetőség
volt — mind november, mind de
cember hónapban, ha csak egy mű
szakban is, a kijárási tilalomtól füg
gően folyt a termelés. így az 1956-os
termelés mennyiségben 236,6 millió
doboz volt, ami az 1949-es ter
melésnek 212,4 százaléka. Ugyan
akkor a létszám hét év alatt csak 59
százalékkal emelkedett.
— 1957-ben
260,1 millió doboz volt a ter
melés,
s ez már az 1949-es termelésnek
230,5 százaléka és 10 százalékkal
több, mint az 1956. évi.
— 1958-ban a szegedi telep az
első háromnegyed év alatt 193,9 mil
lió doboz gyufát termelt és az ed
digi adatok azt bizonyítják, hogy
teljesítik a kiszabott feladatokat.
— Érdemes foglalkoznunk
az anyagtakarékosság terén
ezért szép eredményekkel. Míg 1949ben az ezer dobozra eső rönkfa
felhasználás — a nagyméretű gyufa
gyártása során — 0,0316 köbméter
volt, addig 1952-ben a rövidszálú
gyufára való áttérés során ez
0,0270—0,0280 köbméterre csökkent
s jelenleg már 0,0254 köbméterre si
került leszorítani. Nagyjelentőségű a
túlnyomórészt importból származó
vegyianyagok területén mutatkozó
megtakarítás is. Míg az ezer do
bozra eső száraz vegyianyag felhasz
nálás a gyújtófejhez 0,84 kg volt,
addig jelenleg 0,72 kg, ami közel 15
százalékos valutamegtakarítást je
lent. A gyufa önköltségének ked
vező alakulását az anyagtakarékos
sági adatokon túl az a tény is mu
tatta, hogy az államosítás óta há
rom ízben volt forgalmiadó emelés
és az üzem ennek ellenére nyeresé
ges maradt.
— Ez az eredmény elsősorban a
dolgozók jó munkájának, fegyelme
zett magatartásának és nem utolsó
sorban annak köszönhető, hogy pár
tunk és kormányunk felhívásának
a dolgozók őszinte odaadással tettek
eleget. Hangsúlyozottan ki kell emel
nem, hogy az egyre javuló, kiváló
eredményekből jócskán kivették ré
szüket kiváló szaktudásukkal, oda
adó munkájukkal a gyár jelentős
számú régi dolgozói is, akik több év
tizedes tapasztalattal rendelkeznek.
Köszönet és elismerés mindannyioknak.
— Nem volna teljes a szegedi
gyufagyár százéves fennállásának
ünnepsége, ha nem emlékeznénk
meg
Irinyi János
vegyészről, a világhírű hazánkfiáról.
Irinyi János volt a foszforos gyufa
feltalálója. Az előtte használt gyufa
feje klórsavas káliumból és kénből
állt és akkor lobbant lángra, ha ezt
kénsavba mártották. Ez bizony kö
rülményes és eléggé veszélyes gyufa
gyújtási mód volt. Irinyi gyufája
foszforból,
klórsavas
káliumból,
antimonkénegből és gumiból készült.
Mai gyufánk ősének csupán az
volt a hibája, hogy igen gyúlékony
volt, ezért a klórsavas káliumot ké-
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sőbb megfelelőbb anyagokkal he
lyettesítették, amíg eljutottak a mai,
tökéletesített gyújtónkhoz. Az akkori
kapitalista világra jellemző, hogy
Irinyi szellemi termékét Röhmer
bécsi gyáros mindössze hatvan
forintért vette meg,
s a szabadalommal vagyont kere
sett. Ez a világ végérvényesen a
múlté! Szocializmust építő hazánk
ban dolgozóink fizikai-szellemi ter
méke illő anyagi és erkölcsi elisme
résben részesül.
— Rámutattam már, elvtársak,
arra, hogy ennek a gyárnak a dolgo
zói szocializmust építő rendszerünk
ben milyen sokszor kaptak kitünte
tést, kiemelkedő munkájuk elisme
réseképpen e gyár dolgozói ötször
érték el az élüzem rangot és fel sem
tudnám sorolni, hogy hányán és
hány alkalommal részesültek e gyár
dolgozói közül jutalomban, anyagi
elismerésben. Most, amikor a gyár
fennállásának századik évforduló
ját ünnepeljük,
boldog örömmel adom át Nép
köztársaságunk Legfelsőbb Ta
nácsa által — pártunk, a Ma
gyar Szocialista Munkáspárt és
a Forradalmi Munkás-ParasztKormány javaslatára — adomá
nyozott szép kitüntetést, a Mun
ka Vörös Zászló érdemrendjét
azzal, hogy ezt is eddigi munkájuk
elismerésének tekintsék. Ez a ki
tüntetés a gyáré, tehát az itt dol
gozóké.
— Mély meggyőződésem,
hogy
amikor ezt a magas kitüntetést
önök nevében Dancsó elvtárs, a te
lep vezetője átveszi, azzal a belső
elhatározással fogadják, hogy to
vábbi munkájukkal a jövőben is
igazolják a megbecsülésre való ér
demességüket. Ehhez mindannyiuknak jó erőt, egészéget és sok sikert
kívánok!
A Vörös Zászló Érdemrend kitün
tetést ezután
Dancsó János telepvezető
rövid beszéd keretében vette át.
„Boldogan veszem át valamennyi
dolgozónk nevében ezt a magas ki
tüntetést.
Mindannyian
érezzük,
hogy a kitüntetés kötelez is, hogy
ne elégedjünk meg mai eredmé
nyeinkkel, hanem fokozzuk tovább
teljesítményeinket minden vonatko
zásban, hogy méltók legyünk erre a
megbecsülésre. Ezután B ö r c s ö k
elvtárs, a megyei és a városi párt-

bizottság nevében kívánt további jó
eredményeket a szegedi gyufagyár
dolgozóinak és Bruttyó János, az
EFEDOSZ főtitkára, a szakszervezet
vezetősége nevében üdvözölte a ju
biláló gyárat.
Majd
Mosonyi István
főigazgatóhelyettes adta át az egyes
dolgozóknak a kitüntetéseket. Feny
vesi Tibornak, a gyufaipari válla
lat igazgatójának, özv. Nagy mih á 1 y Mihályné szakmunkásnak és
Sebők Károly szakmunkásnak
a Szocialista Munkáért Érdem
érem,
C z a k ó Gyuláné szakmunkásnak és
Pintér Vince szakmunkásnak
a Munka Érdemérem

kitüntetést adta át a Népköztársaság
Elnöki Tanácsa nevében. Ugyan
akkor az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság vezetője Á b r a h á m Fe
renc művezetőt, B r á t h Klára mű
vezetőt, H a á g Miklós üzemaszta
lost, Korom Sándorné adminisztra
tív vezetőt, Nyári Sándorné gép
munkást és Szekeres
István
géplakatost
Készül a baba-ebéd

kájával és dédunokájával érkezett.
A gyufagyárban nem dolgozott,, csak
a szegedi kenderfonóban, de mégis
ott élte végig az életét, ahol ez a
gyár kezdetleges üzemből modern,
automatizált gyárteleppé fejlődött.

*
Mudkenhuber Frigyes a legrégibb
dolgozója a vállalatnak. 1922-ben,
amikor az akkor beszerzett új gépe
ket szerelték, került ide Ausztriából.
Itt házasodott, szegedi lányt vett
feleségül és úgy hozzátartozik a gyu
fagyárhoz, mint aki soha nem tudta
volna másképp elképzelni az életét,
mint ezzel a gyárral összenőve. Je
lenleg anyagraktáros és az egész gyár
egyik legnépszerűbb embere.

*

Herczeg néni egyidős a gyufagyárral:
1858-ban született

a Faipar Kiváló Dolgozója
kitüntetésben, továbbá Dancsó Já
nos telepvezetőt dicséretben része
sítette.
Apró színfoltok az ünnepségről

A hivatalos ünnepséget közös tár
sasvacsora, majd reggelig tartó tánc
követte. A gyufagyári dolgozók csa
ládias bensőséggel, őszinte jókedvben
icnnepelték a gyár ritka jubileumát.
*

Látogatóban a pólyásoknál

Elfogyott a vacsora, a szakács is
táncraperdül

Megható mozzanata volt az estének,
amikor megjelent özvegy Herczeg
Sándorné, aki tavaly töltötte be szá
zadik életévét, éppen úgy, mint a
szegedi gyufagyár. Leányával, uno-

Ábrahám Ferenc párttiitkár is a
legrégibb dolgozók közé tartozik:
1923-ban napszámosként lépett be az
üzemhez. Tizenhét éves korában már
a fűrész mellett volt, majd a hámo
zógéphez került, azután 23 évet töl
tött a küldoboz-hámozógép kezelésé
ben. Jelenleg művezető. Elmondja,
hogy mindig voltak szocialisták a
gyárban, mindig volt szakszervezeti
mozgalom, de igazán csak a felszaba
dulás után bontakozott ki a munká
sok kulturális és gazdasági fejlődése.

♦
Büszkék — és méltán büszkék —
a gyufagyáriak a bölcsődéjükre. Ál
landóan 20—22 gyerek, pólyások és
tipegők találnak itt egésznapos el
helyezést, egészséges, vidám környe
zetben. A szegedi gyufagyár dolgozói
valóban érzik és tudják, hogy ez a
gyár a sajátjuk, maguknak dolgoz
nak, családjukért és népgazdaságunk,
társadalmunk boldog jövendőjéért.
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„Kinőttük a gépesítés gyermekbetegségeit“
— mondják Baján, az egyik legjobban gépesített erdőgazdaságban

Talán nyáron, a víziélet teljében
sincs ilyen mozgalmas élet a bajai
dunaparton, mint most, itt az erdő
gazdaság két vízi rakodóján. Az ér
kező uszályokból szállítószalagok te
szik partra a rönköket, amelyeket
azután az öt tonnás autódaru emel
a vasúti kocsikba. A viszonylag eny
he telet igyekeznek minél jobban ki
használni, mindaddig teljes üzem
ben tartják a dunai rakodókat, amíg
a jégzajlás megengedi. Ennek az ár
téri erdőgazdaságnak élnie is kell az
időjárás „kedvezményeivel“, mert az
évente kétszer-háromszor megismét
lődő árvíz, a szúnyoginvázió lehetet
lenné teszi a folyamatos egész évi
munkát. Bizonyosan ez a körülmény
is hozzájárul ahhoz, hogy igyekez
nek minél kedvezőbb munkakörül
ményeket teremteni maguknak, mi
nél jobban hasznosítani a munkára
alkalmas hónapokat. így hamarosan
belátták, hogy a munkakörülmények
javításában, sőt az időjárás bizony
talanságával szemben is milyen ha
tásos eszköz a gép.

azokat pótolni. Az első hibán úgy se
gítettünk, hogy előre rögzítjük a
szögeket, a másikon pedig úgy, hogy
erős
gatterfürészlapból maratunk
csillagkerekeket.
Most állandóan
tartunk raktáron belőlük, úgy, hogy
félóra alatt cserélni tudjuk az elko
pott kereket. Sőt, hozzáteszem, hogy
más erdőgazdaságoknak is készség
gel adunk belőlük, ha marógép hiá
nyában ők maguk nem tudnák házi
lag elkészíteni.
Miután így szóbakerült a legfiata
labb erdőgazdasági gép, megkérdez-

// millió forint értékű gép

A bajai erdőgazdaság egyébként is
egyike a legnagyobb mértékben gé
pesített
gazdaságainknak,
tehát
egyenesen hálátlanság lenne, ha
nem élnénk azokkal a lehetőségek
kel, amelyeket kormányzatunk, kü
lönösen az utóbbi két évben, oly
messzemenően biztosított számukra.
Az erdőgazdaság 1957-ben átadott,
korszerű gépállomásának állománya
11 millió forint értéket képvisel, be
leszámítva az uszályokat és a ta
nyahajókat is; az elmúlt évben
450 000 forint volt, az idén 600 000
lesz a gépi beruházások összege. Az
idén főként erdőművelési gépeket
kapnak, mert termelési és szállítási
gépekkel már megfelelően el van
nak látva.
Amint Kiss János elvtárssal, a
gépállomás vezetőjével járjuk a lassankint máris szőkékké váló gép
színeket, a munkától hangos, kor
szerűen felszerelt műhelyeket, fel
tűnik, hogy némely üzemrészben va
lóságos gyártási folyamatokat vé
geznek.

A bajai „erdővágók” ma már olyan ala
csony tuskót hagynak, hogy keresztül
lehet rajta kerékpározni

zük Kiss elvtárstól, milyen tapaszta
latokra tettek szert eddig Baján a
Druzsbával.
Meddig tart a Druzsba „életképessége“ ?

— A múlt évben az erdőgazdaság
tíz Druzsbát kapott — válaszolja
Kiss elvtárs. Sajnos, még mindig
úgy van, hogy az újat kevés biza
lommal fogadják az emberek. így
volt ez a csemetekiemelő gépeknél, az
egyéb motorfűrészeknél, de talán
minden gépet felsorolhatnék. Vala
hogyan az a hír terjedt el a Druzsbáról, hogy 300—400 munkaóránál
többre nem futja az „életképességé
ből“. A bizalmatlanságot kezdetben |
igazolni látszott az imént említett

Tanyahajó belseje

két, sűrűn ismétlődő hiba — a rög
zítő szögek lazulása és a csillagke
rekek kopása, — úgyhogy előfordult,
hogy két-három naponként hozták
javítani a gépet. Ezeket a hibákat
megszüntettük, most már heteken
keresztül egyhuzamban dolgoznak a
Druzsbával s bebizonyosodott, hogy
megfelelő kezeléssel átlag 500 üzem
óra után válik szükségessé nagyja
vítás. Néhány hónap alatt a Druzsba
győzött és ma már egyszerűen nem
hajlandók nélkülözni a dolgozók. Ha
behozzák javításra, megvárják, amíg
kijavítjuk, nem mennek vissza nél
küle. A Druzsba népszerűségét to
vább fokozná, ha megfelelő láncéle
sítő készülékeket tudnánk kapni
hozzá.
Gépkezelői tanfolyam: 98 résztvevővel

— A népszerűség szorosan össze
függ azzal, hogy dolgozóink megta
nulták a helyes kezelését — kapcso
lódik a beszélgetésbe Beiwinkler
Győző, az erdőgazdaság műszaki
csoportjának vezetője. — A gépesí
tés kezdetén az volt a helyzet, hogy
először jött a gép, azután a kikép
zés a kezelésre. Megfordítva persze
kedvezőbb lett volna a helyzet, de a
fordított sorrendnek is volt bizonyos
előnye. Az, hogy a dolgozók saját
bőrükön tanulták meg a helyes gép
kezelést, ha tönkretették a gépüket,
nem kaptak másikat. így belátták,
hogy sokkal helyesebb és főleg kifi
zetődőbb, ha képezik magukat. így
^hamarosan kinőttük a gépesítés
„gyermekbetegségeit“. Ma már csak

A Druzsba két leggyakoribb hibája

— Valóban így is van — magya
rázza Kiss elvtárs — mert újítási el
járásunkkal mi magunk készítünk
villanyfúr észmotorokát, a burkolat
öntésétől kezdve a dinamólemezig, a
tekercselésig minden helyben ké
szül, még pedig a 4000 forintos be
szerzési ár helyett 1600—1800 fo
rintért. Azután van még egy másik
„nagyüzemi“ újításunk is. Druzsba
motorfűrészhez most csillagkerekeket
gyártunk.
— A Druzsbát két hiba miatt kel
lett a leggyakrabban javítani; elő
ször, mert hamar kilazultak a du
gattyúgyűrű rögzítő szögek, másodszór pedig azért, mert elkoptak a
csillagkerekek s nehezen lehetett

A szigorúan végrehajtott gépszemle elősegítette a bajai erdőgazdaság gépállományának
jó teljesítményeit
(Gálái Antal felvételei)
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Épül az új gemenci vadászlak

kiképzett embereket teszünk gépek
hez, sőt, csak az az erdészet kaphat
gépet, amelyiknek megfelelő embere
is van hozzá. Az erdőgazdaság szak
szervezeti bizottsága tavaly nagy
arányú gépesítési tanfolyamot tar
tott, s azon kilencvennyolcán vettek
részt. Közöttük eddig tízen további
tanfolyamot végeztek, a sárvári há
rom hónapos mezőgazdasági gépke

zelői szakiskolán, jelenleg pedig
nyolcán vannak Sárváron. Az erdé
szetek folyamatosan küldik gépke
zelőiket erre a szakiskolára.
Döntés, gépesítés, gallyazás

— Az egyszemélyes motorfűrésszel
szerzett eddigi tapasztalatok egyéb
ként azt mutatják — folytatja, —
hogy a kezelési utasítások pontos

megtartásával alkalmas döntésre és
gallyazásra is. Döntésre azonban
csak a gyérítéseknél használjuk,
ahol az állomány gyökfő vastagsága
nem haladja meg a 18 cm-t. Bátaszéki erdészetünknél, a Mecsekben,
három fős munkacsapat dolgozik a
gyérítéseknél Druzsbával, olyan be
osztásban, hogy a csapat egy-egy
tagja kétóránként felváltva kezeli a
gépet, a többiek pedig fejszével és
keresztvágó fűrésszel dolgoznak. Ez
a megoldás kitűnően bevált. Egyéb
ként munkacsapataink leggyakoribb
összeállítása a következő: 10—12
ember, akik a döntést MP—50-essel,
a hossztolásokat villanyfür ésszel, a
vékonyabb rönkrészek darabolását
és a gallyazást Druzsbával végzik.
Természetesen felszerelésükhöz kézi
szerszámok is tartoznak.
A bajai erdőgazdaság kilenc er
dészetének dolgozói mindjobban fel
ismerik és tapasztalják a gépi mun
ka előnyeit. A termelési feladatokat
mintegy 45 százalékban már géppel
végzik. A terv egy-egy leltári gépre
évi 1000—1100 m3 volt, de van olyan
munkacsapat, amely gépcsoportjá
val átlag 1000 m3-t képes havonta
kitermelni. A gépi kitermelés terve
az előző erdőgazdasági évadra 58 000
m3 volt, ezt 60 500-ra teljesítették, az
idei terv 67 700 m3. A bajai erdőgaz
daság dolgozói bizonyosak abbán.
hogy megbecsült segítőtársaikkal, a
gépekkel ezt a tervet is túlszárnyal
ják, még akkor is, ha az időjárás is
mét meglepetéseket hoz.
B. K.
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Az erdészetek megvitatták
a novemberi értekezlet határozatait
Több száz értekezleten vitatták
meg országszerte az 1958. novem
ber 28—29-i, III. országos erdészeti
értekezlet határozatait az erdésze
tekben és az erdőgazdaságokban.
Az értekezleteken egyúttal foglal
koztak a helyi eredményekkel és
hibákkal, az 1957—58. évi mérleg
elemzésével. A sok száz értekezlet
közül a következőkben egyet eme
lünk ki:
az isaszegi erdészet
értekezletét.
Előbb Király Miklós, a gödöl
lői erdőgazdaság igazgatója tájé
koztatta az értekezlet résztvevőit a
tavaly novemberi országos tanács
kozás anyagáról. Ebben a megvilá
gításban foglalkozott ezután D a 11 o s Andor erdészetvezető az isaszegiek eredményeivel. Megállapította,
hogy
5 millió forintos értékkel gaz
dálkodnak,
tehát népgazdasági szempontból is
jelentős értékeket kezelnek. Sorra
vette a termelési ágazatokat a mag
termeléstől a mezőgazdaságig. Be
hatóan elemezte az egyes ágazato
kat és sok hasznos megállapítást

tett. A magtermeléssel kapcsolat
ban leszögezte, hogy a maggyűjtési
és elszámolási árakat úgy kellene
kialakítani, hogy az erdészeteknek
ne legyen érdekük a könnyebben és
.olcsóbban begyűjthető, de a termő
helynek nem megfelelő magvakkal
foglalkozni. Azonkívül kötelező le
gyen az erdészetek fafajonkénti elő
zetes elosztás szerinti maggyűjtési
tervének maradéktalan teljesítése.
Beszámolt a csemetetermelési, erdő
művelési eredményeikről. Hangsú
lyozta, hogy

az önköltség csökkkentésének
még széleskörű lehetőségei van
nak
az isaszegi erdészetben a mélyszán
tás általános alkalmazása, a termő
hely jobb megválasztása s a vad
károsítás csökkentése révén. Majd
a fahasználati eredményeket vizs
gálta és az előző év munkájának
elemzése alapján megállapította,
hogy
a fahasználatnál mintegy évi
hatvanezer forint eredményja
vulást érhetnek el
a most folyó gazdasági évben az

iparifaszázalék emelésével és a te
hergépkocsik jobb kihasználásával.
A kialakult élénk vita során az
isaszegi
dolgozók megállapodtak,
hogy az egyes erdészkerületek ver
senyre lépnek egymással és az er
dészet összessége külön versenyre
lép a valkói erdészettel. A verseny
feltételei:

1. az iparifakihozatal százalékos
emelése,
2. a vékony tűzifatermelés szá
zalékos csökkentése,
3. a tuskótermelés túlteljesítése,
4. a tehergépkocsik tonnakilo
méter teljesítményének növe
lése,
5. a tehergépkocsik jobb súly
kihasználása,
6. a csemetetermelési költségek
csökkentése,
7. költségmegtakarítás az erdő
művelésben,
8. az ezer forint munkabérre
eső általános költségek csök
kentése.
Szűcs Sándor
szakelőadó a
nyártelepítések fontosságára hívta
fel a figyelmet, Szabó Péter kerü
let vezető erdész pedig beszámolt
arról, hogy kerületében milyen jó
eredményeket értek el az ékásós
erdősítéssel.
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Aki ismeri a fortélyát, szereti is a Druzsbát
A mátrai erdőgazdaság gépesí
tési problémáiról érdeklődünk.
Bögér András erdőmérnök, a mű
szaki csoport vezetője anekdotá
val kezdte tájékoztatását, miköz
ben a sándorréti gépállomásra
vezetett:
— Hat évvel ezelőtt, amikor a
Mátrába kerültem, elődöm így
fogadott: Édes egykomám! Egy
traktora van a gépállomásnak,
most kapsz még egyet, feltétlen
kérjél magad mellé még egy em
bert a gépesítési ügyekhez, mert
egyedül nem tudod elintézni a két
traktorral kapcsolatos ügyeket.
Igaz, akkor az egy szál géphez
sem volt tapasztalt személyzet és
mindenki ezt akarta „vezényelni“.
Ma már zavartalanul működik a
nagy gépállomás és 11 lánctalpas,
10 kerekestraktor, 50 pótkocsi, 9
villanymotor, 24 MP—50-es fűrész
és 10 Druzsba motorfűrész könynyíti meg a munkát. Annyi a gépi
felszerelésünk, hogy az eredeti
leg tervezett tárolóhelyek száma
kevésnek bizonyult és az idén új
gépszínt kellett építeni.
— Gondot ma már csak az új
gépek okoznak. Ez természetes is.
Amíg meg nem ismerik őket,
csaknem minden esetben még a
létjogosultságukat
is
kétségbe
vonják. így voltak mindenegyes
géppel, amely az erdőben megje
lent.
Erről Bögér András a követke
zőket mondja:
— Októberben kaptunk
10
Druzsba-fűrészt. Az új gépekhez
négy munkacsapatot szerveztünk,
hat-nyolc fő létszámmal. A gép
kezeléséhez, amúgy igazán, csak
egy emberünk ért, Kivés Vince,
aki Sárváron tanulta meg a nyá
ron az új masina fortélyait. Ko
rábban a kétkezes MP—50-sel
dolgozott, s annak is nagy mes
tere volt. Most gyérítésnél van a
munkacsapat és csak Druzsbát
használnak. Jobban haladnak és
többet keresnek, mint korábban
az MP—50-sel. Kivés Vincének
az elmúlt hónapban 1500 forinton
felül volt a keresete.
— Mivel az ő példája a kiter
melés első szakaszában ritkaság
nak számított, ezért megszervez
tük a széleskörű tapasztalatcserét.
Huszonnégy fö részére tanfolya
mot indítunk és csak azok jelent

kezhetnek, akik már legalább egy
éve dolgoznak motorfűrésszel brigádvezetőként vagy segédkezelő
ként. Az elméleti oktatás napjuk
nak csak egy részét tölti ki, s ez
után. kint az erdőben közösen
gyakorolják a Druzsba használa
tát. A munkamódszerátadó Kivés
Vince és a gépállomás egyik sze
relője a motorkarbantartásra, a
helyileg
kiküszöbölhető
hibák
rendbehozására tanítja a részt
vevőket. A Druzsba-gépekre tér

j

Druzsba az Alföldiin '

J Az elmúlt gazdasági évben szalag-'
4 fűrészgéppel
dolgoztam
fagyárt- J
J mánytermelésnél, Bugacon. Havon- !
J ta ezer forintot kerestem. A nyár fo- *
0 lyamán az erdészet elküldött Sár- J
J várra, három hónapos fakitermelő- 4
t gépkezelői tanfolyamra. A tanfolya- J
J mot jó eredménnyel elvégeztem.
4
< Most, illetve az ősz folyamán az J
J erdészetünk kapott egy Druzsba-mo- f
* torfürészt és azóta ezzel dolgozom J
J hét társammal együtt. Ez a gép ki- 4
4 tűnő, a vékonyabb fákat — és itt J
J főleg csak ilyen van — géppel dön- n
! töm, darabolom, a társaim pedig a *
* többi műveletet végzik. A brigádot $
{ úgy állítottuk össze, hogy mindany- o
, nyian igyekvő, dolgozni akaró em- J
{ berek legyenek. A géppel és a bri- 4
4 gáddal nincs is baj, de az új orszá- J
J gos norma alapján havonta 800 fo- 4
4 rintnál nem tudok többet keresni, J
' pedig azért mentem el három hóna- f
J pos tanfolyamra, hogy anyagilag is 4
t megtaláljam a számításomat. Meg- J
{ jegyzem, hogy a dunántúli motorfű- 4
4 részkezelők azt állítják, hogy havi J
J kétezer forintot is keresnek. Szerin- 4
4 tem ennek az a magyarázata, hogy a J
' beállt erdőben egy-egy kidöntött fa '
J kiad egy köbmétert is, míg az Al- é
* földön, különösen a homokon, 10— J
J 15 fát is ki kell vágni, amíg egy 4
4 köbméter fa lesz. Ennek alapján jó J
J volna megvizsgálni jogos-e az én 4
f elégedetlenségem?
J
J
Bibók Ferenc
'
j
motorfűrészkezelő, Bugac J

4
4
4
4
J
4
J
J
*
J
4
J
4
J
4

*

*
*

i

Értesülésünk szerint a kecskeméti erdőgazdaság üzemi bizottsága J
már foglalkozik ezzel a kérdéssel és 4
az a véleményük, hogy valóban fe- J
lül kell vizsgálni Bibók Ferenc pa- 4
nászát.
J
Mi azt ajánljuk, hogy ne az „új J
országos norma“ körül keressék a hi- *
bát, hanem elsősorban a munkaszer- J
vezésben, mert egy Druzsba-fűrész- 4
hez nyolc főből álló brigád túlzottan J
magas létszám. Ebben a vonatkozás- 4
bán ajánljuk tanulmányozásra az J
J Erdőgazdaság és Faipar jelenlegi és J
f előző számában megjelent cikkeket.
4

vezeti 8000 köbméter fát játszva
teljesíteni lehet.
Kimentünk Kivés Vince mun
kahelyére. A hótól, dértől csillogó
erdőben csaknem zajtalanul dol
gozott a brigád. Csak néha dőlt
meg egy-egy fiatal fa nagy zuha
nással, közben halkan és egyenle
tesen berregett a 11 kilós kis fű
rész. Kivés Vince érkezésünkkor
átadta az ügyes gépet Albertusz
János segédkezelőnek.
— Érti ő is a dolgát, régen mel
lettem dolgozik. Sajnos, rövidesen
„önállósítja” magát. De csak men
jen, haladjon. A Druzsba megr
hozza a szerencséjét. Nem ördön
gösség ezzel a kis masinával bán
ni, csak hát meg kell ismerni ezt
is. Én már büntetésnek venném,
ha visszatennének a lusta MP—
50-eshez. Mozgékonyabb, ügye
sebb, önállóbb így az ember, jól
eső érzés, hogy már a sűrű erdő
sem akadálya a munkának.
*

Más termelési, közelítési prob
lémák is foglalkoztatják a mát
raiakat. Póka Jánosnak nagy gon
dot okozott, hogy megközelíthe
tetlen helyekről hogyan lehetne
lehozni a fát, a talaj, az újulat ká
rosítása nélkül. Három-négyszázméteres, alátámasztás nélküli kö
télpályát tervezett, amelyet 20 ló
erős dieselmotorral üzemeltet. E
motoron kívül a kötélpálya összes
alkatrészeit helyi, elfekvő anya
gokból állították elő. Ennek elle
nére, az új kötélpálya — legalább
is ezt állítják a mátraiak — első
sorban balesetmentesség szem
pontjából lényegesen előnyösebb,
mint a Küpfler-rendszerű. Az el
szállításra váró fát ugyanis csak
rá kell akasztani a horogra s fel
húzását nem kézi, hanem gépi
erővel végzik. így nem állnak em
berek az emelkedő teher alatt.
Az újfajta kötélpályával, ame
lyet január végén állítottak mun
kába, a mátrai erdőgazdaság te
rületén 30 ezer köbméter elöre
gedett tűzifát mentenek meg a
népgazdaságnak.
András Ida

AZ ERDŐ
MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÁRA:
egy évre 60 Ft. félévre 30 Ft
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Faipari igazgatói értekezlet
Január 21-én értekezletre gyűl
tek össze az ipar igazgatói és fő
mérnökei. A beszámolót Stróbl
Kálmán főosztályvezető tartotta.
Ismertette a termelés, a műszaki
fejlesztés és a gazdaságosságra
való törekvés terén elért 1958. évi
eredményeket, majd az 1959. évi
feladatokat. Ez utóbbiak tenge
lyében a nagyobb feladatok el
végzése mellett az áll, hogy sok
kal gyorsabb ütemben kell az
ipar műszaki helyzetét javítani.
Fejlesztem kell a technológiát,
fokozni kell a kisgépesítést és új
gyártmányokat (például az eddig
gyártott bútorlapok termelésének
fokozása mellett az ún. üreges
vagy légkamrás bútorlapok gyár
tását) kell bevezetnünk. A gyár
tási eljárások javítása érdekében
szorosabb kapcsolatot
kell te
remteni a kutató intézet és a
vállalatok, valamint a vállalati
kutató csoportok között.
A hozzászólásokból kitűnt, hogy
a vállalatok nem csak jól ismerik
a feladatokat, hanem többségük
ben alaposan fel is készültek azok
ra, úgy hogy részletes intézkedé
si terveket dolgoztak ki. A na
gyobb feladatok elvégzése érdeké
ben szükséges a kapacitás jobb
kihasználása, egyes helyeken új
gépek beállítása és a szakmunkás
létszám növelése átképzés útján.
A vállalatok több segítséget is
kértek a faipari főosztálytól. Je
lenleg főleg két területen küzde
nek nehézségekkel. Az első a koo
peráció. Az erdőgazdaságok az
utóbbi időben nem szállítanak
tervszerűen, és egyes helyeken
csak néhány napos (pl. Szombat
helyen 4—5 napos) anyagkészlet
tel rendelkeznek. A másik napi
problémát viszont a készáru ki
szállítások
körüli
nehézségek
okozzák.
Ezek
következtében
ugyanis a vállalatok egy részénél
(pl. Hároson) jelentősen megnőtt
a készlet.
A hasznos vita utáni napon az
értekezlet áttette székheyét az
ÉRDÉRT
pestlőrinci
telepére,
ahol a vállalatvezetők igen hasz
nos tapasztalatcserén vettek részt.
Az ÉRDÉRT képviselői ugyanis
rámutattak a minőségi termelés
és osztályozás terén elkövetett hi
bákra. Egyúttal viszont azt is
megmutatták, hogy a harmad

osztályú és a szabványon aluli fű
részáru megfelelő manipulálásá
val olyan magasabb értéket lehet
a fából kihozni (így rövid, szélezett fűrészáru), amelyre a nép
gazdaságnak szüksége van. A vál
lalatvezetők e többletmunkára is

készségesen vállalkoztak, csak azt
kívánták, hogy az előfeltételeket
számukra teremtsék meg. Ezek:
1. az ÉRDÉRT adjon diszpozíciót
rövid, szélezett fűrészárura is; 2.
e munkának fel kell mérni vala
mennyi kihatását a tervmetodiká
ra (anyagnormákra,
létszámra,
béralapra stb.).

n fűztermelés szerepe népgazdaságunkban
Az Országos Erdészeti Egyesület
fűzkitermelő és feldolgozó szakcso
portja az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság szakszervezeti bizottságával
együtt szakmai továbbképző előadást
tartott. A Technika Házának előadó
termét teljesen megtöltötték az ér
deklődők, s nagy figyelemmel hall
gatták végig a három előadást.
Az első előadó Bründl Lajos, a
Fűztermelő és Feldolgozó Vállalat
főmérnöke volt. Fűztermelés a ma
gyar népgazdaságban címmel tar
totta meg rendkívül érdekes, eddig
legfeljebb csak néhány szakértő
előtt ismeretes adatokban bővelkedő
előadását.
Előadásában utalt arra, hogy a fűz
egyike azoknak a növényeknek,
amelyek a legtöbb hasznot hajtják
és maradéktalanul felhasználhatók.
Másik előnye, hogy olyan területen
termelhető, ahol más növény nem
teremne meg. Felsorolta a fűz kü
lönböző felhasználási módjait, hang
súlyozva, hogy kifogástalanul fel
használható cellulóz vagy félcellulóz
előállítására s így nagyban lehet a
fűzvesszővel növelni a papírgyártás
kapacitását.
Legrészletesebben a nemes fűz
vessző termelésről beszélt, rámu
tatva, hogy ez nem újkeletű, mert
már a középkorban, sőt a rómaiak
korában is találunk utalást fűzter
melésre. A felszabadulás előtt nagy
üzemi fűztermelés csak egyik-másik
uradalomban volt, ott sem nagyobb
területen, mint 40—50 kh-on. A fel
szabadulás után a kormányzat felis
merte a fűzvesszőtermeílés nagy nép
gazdasági jelentőségét és elindította
a nemes fűzvessző termelést. Az első
teendő a telepítés volt, 1950-ben,
amikor a nagyüzemi fűzvesszőtelepítés megindult, az összes számottevő
nemes fűzterület 280 kh volt, a tele
pítési
program
végrehajtásával,
1959-re, a termő, nemes fűzterület
3684 kh-ra emelkedett. Különösen
nagy segítséget jelentett a vállalat
számára, amikor országos felügyeleti
szerve az OEF lett 1957-ben. Az OEF
szakirányításával a fűz termelés ki
emelkedett a kosárkötőfűz egyszerű
termesztéséből és az ország faellátá
sának egyik tényezőjévé vált. 1951ben még csak 57 vagon volt a ne
mesfűz területek terméshozama, ma
már 1800 vagon körül van. Az ered
ményeket természetesen jelentős be
ruházásokkal érte el a vállalat. A
népgazdaság a felszabadulás óta
több mint 24 millió 373 000 forintot
fektetett be a fűztermelésbe.

A fűzvessző termelési értéke igen
nagy fejlődést mutat. A termelési ér
ték 1953-ban 7 070 000 volt, 1958—
59-ben már 25 295 000 forintra emelkelett. A Békés megyei Kosáripari
Vállalat, amely a Fűztermelő Vál
lalat által termelt hántolt vessző
egy részét dolgozza fel kizárólag ex
portra, szintén állandóan emelkedő
termelési értéket produkál: 1950-ben
800 000 forint volt a termelési érté
ke, 1958—59-ben pedig már 15 315 000
forint. A Kosáripari Vállalat dolgo
zóinak létszáma kilenc év alatt 96ról 530-ra emelkedett. A két adatot
összevetve, a termelési érték az idei
gazdasági évben 40 610 000 forint és
a fűztermelésben és feldolgozásban
foglalkoztatott munkások létszáma
1713. A fűzvessző exportcélokra is
igen keresett, 1958-ban az export
3 200 000 devizaforintot eredménye
zett. 1959.-re az exportterv 6 800 000
devizaforintra emelkedik.
Részleteiben ismertette ezután a
fűzvessző-telepítések hektáronkénti
hozamát. Végeredményben egy hek
tár hozama 418 dollár. Ismeretes —
mondotta —, hogy a cukorrépa ered
ménye 208 dollár hektáronként, te
hát a fűzvessző messze felülmúlja
ezt a magas összeget is.
Végül a fűzvesszők termelésének
és hántolásának gépesítésével fog
lalkozott. Leszögezte, hogy a fűz
vessző nagyon munkaigényes, tehát
sürgető feladat a munkák gépesí
tése. Nemrégiben két nyugatnémet
hántológépet kapott a vállalat. A gé
pek segítségével mintegy 20—28 szá
zalék hántolási költséget lehet meg
takarítani. Még fontosabb feladat
azonban a termelés gépesítése. Gé
pek beszerzésével még olcsóbbá le
hetne tenni az export-vessző, vala
mint a papír nyersanyagát, úgy,
hogy a papír-alapanyag végered
ményben olcsóbb lenne, mint a pa
pírgyártáshoz használt szalma, hol
ott a fűznek sokkal magasabb a cel
lulóztartalma.
Bründl
Lajos
előadása
után
Tompa Károly adjunktus számolt be
részletesen a hazai fűztelepeken
végzett nemesítési kísérletek tapasz
talatairól, valamint a nemesítés cél
jairól, majd Szalay Marzsó László, a
Növényvédelmi Kutató Intézet mun
katársa a Tarka fűzormányos és
élettana összefoglaló címmel, vetí
tett képek bemutatásával ismertette
a fűz kártevőit és az ellenük való
védekezést. Az előadásokat több
hozzászólás követte.
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Küzdelem a jobb erdőkért Gödöllőn
Beszélgetés Kozma László Bedő-díjas főmérnökkel
A gödöllői erdőgazdaság terüle
te nem csekély problémákat vet
fel. Az erdők kizsaroltak, a ter
mőhelyi viszonyok nem a legked
vezőbbek és az új, korszerű erdő
gazdálkodás elveinek érvényesíté
se komoly, céltudatos munkát
igényel. Ezekről a kérdésekről be
szélgettünk Kozma László főmér
nökkel — az egyik tavalyi Bedődíjassal —, aki többek között a
következőket mondotta
— Az erdőfelújítások és a he
lyes erdőnevelési elvek érvényesí
tése a legnagyobb gondunk —
mondotta. — Rossz erdőket örö
költünk. Hatvan-hetven százalék
ban leromlottak az erdőink, de a
korszerű
elvek, az erdőnevelési
utasításban foglalt módszerek al
kalmazásával már sikerült 60 szá
zalékig leszorítani az arányt és
reméljük, hogy ezen a téren to
vábbi jelentős eredményeket tu
dunk elérni. Az őshonos erdőtípu
sokhoz igyekeztünk visszatérni: a
gyertyános-tölgyesekhez, a gyertyános-hársas-tölgyesekhez. Egyre
szélesebb körben akalmazzuk az
alátelepítés módszerét.
— A döntő eredményünk az,
hogy szemléletbeli változást ér
tünk el az erdészetnél. Eddig csak
a tarvágásos kitermelés rendszerét
ismerték, elegyetlen erdők létesí
tésével és az erdősítések első idő
szakában köztes használattal. Ma

már ezt a módszert teljesen hát
térbe szorítottuk és csak ott alkal
mazunk tarvágást, ahol az elkerül
hetetlen. De még a rossz erdőkben
is alátelepítéssel dolgozunk. így
valósítjuk meg az erdőgazdaság
fejlesztési terv egyik legfőbb cél
kitűzését.
— A fahasználatban különösen
az akácosok iparifa kihozatalának
maximális növelésére törekszünk.
Itt kapcsolódik a fakitermeléshez
a fagyártmány termelési munkánk,
mert a saját fagyártmány termelő
üzemünkben tudjuk a régebben
tűzifába vágott anyagot iparilag
hasznosítani. Különösen a szőlökarótermelésünket tudtuk jelen
tékenyen fokozni.
Kérdésünkre elmondja, hogy a
gödöllői erdészetnél dolgoztak elő
ször Druzsba fűrésszel, s az ered
mények olyan kedvezőek, hogy
most arra törekednek, hogy lehe
tőleg minden erdészet két-három
Druzsbával rendelkezzék s akkor
gépi erővel tudják elvégezni az
egész évi gyérítésüket. A gödöl
lőiek
megállapítása szerint a
Druzsbát részben akácosokban,
részben gyérítésben tudják leg
jobban döntésre is alkalmazni.
— A fagyártmánytermelésről —
folytatta Kozma László — a kö
vetkezőket kell megállapítanunk.
Mi, gödöllőiek voltunk a kezde
ményezők ezen a téren. Most a
fagyártmány termelés
fejlesztésé
nek második lépcsőjeként arra tö
rekszünk, hogy korszerűsítsük gé
pi munkánkat. Ma már mindenhol
megfelelő fűrészcsarnokot, iparvá
gányt építettünk — a galgamácsai
most van befejezés előtt — mű
ködésben van már két fűrészpor
elszívó berendezés is. Igyekeztünk
arról gondoskodni megfelelő piac
kutatással, hogy fölösleges fagyárt
mányokat ne termeljünk, viszont
új lehetőségeket is teremtünk ma
gunknak. így például rövidméretű
gyertyánból húsvág ótőkéket ter
melünk és szerződés alapján már
két esztendeje látjuk el ezekkel a
tőkékkel a húsipart. Jelenleg a
hulladék elhelyezése tekintetében
folytatunk piackutatást.
Végül a vadkár problémájával
foglalkozott, ami a gödöllői erdő
gazdaságban igen komoly gondo

kat okoz. Elmondotta, hogy a vad
gazdasági fejlesztési terv elkészült
és ennek alapján törekednek a
vadászat és erdészet összhangjá
nak kialakítására. Ebben a tekin
tetben a legfontosabb a vadföldek
Létesítésén és fenntartásán kívül a
helyes erdőtípusok nevelése. A

mechanikai védekezés csak bizo
nyos körülmények között ad se
gítséget. Nagy költséggel renge
teg vadkerítést építettek évrőlévre, de nem érték el vele a kellő
célt. Viszont most elég jól bevált
az a módszer, hogy rossz minősé
gű selejtes karámfát vágtak fel
vadvédelmi kerítés lécnek. Azt
tapasztalták, hogy a dróthoz a vad
hamar hozzászokik, míg ezek a lé
cek fehéres színükkel riasztó ha
tással vannak; a kerítést könnyen
lehet áthelyezni és 3—4 év múlva
a teljesen légszáraz anyagot akár
el is lehet tüzelni, de szükség ese
tén máshol újra kerítésnek alkal
mazhatják. A gödöllőiek remélik,
hogy az új tervek alapján a vad
károsítást
jelentős
mértékben
csökkenthetik.

A kisújszállási Új Élet-tsz óriásnyársorokkal elegyített tölgy-erdősávot
telepített
(Tóth Béla felvétele)
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V

Vedres György ültette az első
szegedi homoki nyárfaerdőt 1793ban. A zsombolyt erdő is akkortájban keletkezett. Vele egy idő
ben ültették a szabadkai, a fél
egyházi, a csongrádi erdőt is. Az
ásotthalmi erdőt később telepí
tették.

*

Az ásotthalmi erdészeti szakis
kola most 75 éves. Egyidős az or
szág öregebb erdészeivel, meg
persze az ásotthalmi erdővel is.
Az ásotthalmi iskolában vég
zett erdészek mindezideig megál
lották a helyüket. Ez az iskola
olyan erdészeket is nevelt, akik
alkalmasaknak bizonyultak maga
sabb tisztség betöltésére is. Többek
között Erdélyi János, Hegedűs
Mátyás, Debreczeni Imre erdő
gazdasági igazgatók innen indul
tak a gyakorlati életbe. Takács

Ferenc erdőimérnök, a régi iskola
öreg tanára büszkén is emlékezik
valamennyi kedves növendékére.

az ásotthalmi erdőképző szakisko
lában — mondja Juhász János.

bersorba került fiatalemberekből
áll, de akad köztük családos em
ber is.

*

Azt mondják, hogy a nagy kor
különbséggel egybekelt házastár
sak az idő teltével egymáshoz őre-

*
Takács Ferenc erdőmérnök ta
nár különben már nyugdíjas vol
na, de az újjászületett ásotthalmi
erdészeti szakiskola visszahívta
szolgálattételre. Szívesen tanít,
mert szereti az embereket és sze
reti az erdőt.

M ir ak o v i c s József balatonendrédi 28 éves fiatal házas a

iskolában? Amilyen
Indiában?
Nem egészen. A börzsönyi Greci
Sándor tanúsítja, hogy a tanulók
hálószobájában az ásotthalmi ma
haradzsa vízzel telt turbánnal kö
teles a földig hajolni, ha a farsan
gi mókázás során éppen maharad
zsa játékra kerül sor ...

*
Az öreg Takács Ferenc ifjú
hittel mondta:
— Aki ebben az iskolában je
lentkezett, aki idejött, szívesen
tette, és szeretettel mondja ma
gáénak az erdőt. Értékeli tehát a
jövője sorsát. Mindannyian vállal
ják a hegyek, a völgyek, a rónák,
az életpálya minden nehézségét.
A mi növendékeink jó része ern-

*

Megbeszélés a természetrajzi szertárban

tudni akar, az úgy vegye, hogyha
már valaki a számolást kitalálta,
akkor az is rájöhet a számadás tit
kára, aki azt most tanulja ...
*

Fűrészgyakorlat a közeli állományban
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Krasalkovics Lajos arra ta
nú, hogy ilyesfajta korbéli kiiga
zítás a 17—30 éves, erdész-szakis
kolás növendékek között is lehet
Neki legalább is bajuszt
kentek az orra alá az idősebbek,
hogy korosabbnak látszódjék.

■ séges.

Itt végzett az apám, becsülik az
erdőgazdaságban, ö a bánkúti er
dészetben kerületvezető. Én most
17 éves vagyok, most apám példá
ját követem, ezért vagyok hát itt

*
Milyen is a maharadzsa hajlongás közben Asotthalmán, a szak-

D ar ó c zi Ambrus osztályfő
nök joggal büszke a szakiskola nö
vendékeiből alakult falusi ifjúsági
szövetkezetre. Bizonyos, hogy a
37 növendék a köz javára, a ma
guk hasznára alakítottak ifjúsági
szövetkezetét az erdészettől kapott
két holdnyi földterületen. Miért?
Azért, hogy mindannyiunknak izesebb és zsírosabb legyen a betevő
falatjuk és teltebb a pénztárcá
juk. Most az ifjúsági szövetkezet
e célból felesbe fölfogott három
süldőt, azokat hizlalják, jó kövér
re hizlalják. A hizlaláshoz szük
séges kukoricát a helyi termelő
szövetkezettől kapták munkadíj
címén. Racsmány Béla szak
iskolás most eteti is a disznókat,
ezekután csak az a kérdés, hogy a
kövér disznók felezésénél, a har
madik disznónál kinek jut majd a
szíve és kinek a disznó farka.

*

Az ásotthalmi szakiskola ifjú
sági szövetkezet tagsága a napi is

kolai előadás utáni szabad időben,
tehát okosan tevékenykedik. Ügy
tervezik, hogy tavasszal már mé
hészettel is foglalkoznak, hiszen a
váci erdőgazdaság tízezer forint
értékű méhcsaládokkal és felsze
relésekkel ajándékozta meg a
szépreményű ifjúsági szövetkeze
tét. Ami a többi erdőgazdaságot
illeti, úgyszólván mindegyik se
gítette az ásotthalmi ifjúsági szö
vetkezetét. Van is már negyven
ezer forintjuk a takarékpénz
tárban.

*
Komoly nagy lépést jelent erdé
szeti szakoktatásunkban az ásott
halmi szakiskola újjászületése. Az
alacsonyabb beosztásban levő er
dőgazdasági dolgozók szakmai to
vábbképzését biztosítja az iskola
újabb megindítása és egész bizo
nyos, hogy nagymértékben hozzá
fog járulni az erdőgazdasági mun
kák közvetlen kivitelezésének, mi
nőségileg jobb elvégzéséhez. Az
alsófokú továbbképzés, erdészne
velés megindításával az erdőgaz
dasági szakmai oktatás hármas ta
gozata most már teljessé teszi
szaknevelésünk rendszerét.
Joggal remélhetjük, hogy a most
induló fiatalok elődeikhez hason
lóan erősségei lesznek erdőgazda
ságainknak.

j
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kiugró eredmény
Több, mint egy évtizede már,
hogy a Bakony északi alján, Bakonytamási község állomása mel
lett, figyelemmel kísérek egy szép
óniásnyár-fásítást.
A
különös
gonddal végzett (telepítés Esz
tergályos Gyula gazdálkodó mun
káját dicséri.

Ahogy a gazda elmondja, a Bakonyér menti földje túl nedves
szántóföldnek. Tavasszal többnyi
re szántani sem lehetett. Rétnek
hagyta vissza az érmenti sávot,
de az csak gyenge, sáros-savanyú
szénát adott. A jobb, szántott te
rületnek terméshozamát pedig a
falu közeli házainak lábas jószá
ga rontotta le. Mindezek arra
késztették, hogy a területet befásítsa.
A Nyírségből a Bakonyaljára ke
rült Mohácsi János ajánlotta az
óriásnyárat. A Szabolcsban látott
szép óriásnyárakról hozatott 1939ben dugványt. A gazda saját kert
jében nevelte két évig azokat a 3
méteres suhángokat, amelyeket
4\4 méteres hálózatban ültetett
ki.
1957 tavaszán értékeltem ki az

vizerekmenti nyárfásítással

ekkor 16 éves fásítás eredményét.
3200 m2-en 200 db, átlag 23 m ma
gas, 28 cm vastag törzset, összesen
145 m3 nyárfaanyagot nevelt. Ez
hektáronként 453 m3 fatömegnek,
hektáronként 28 m3 évi átlagnövedéknek felel meg.
Egy átlagtörzs árverési ára ekkor
kb. 500 forint lett volna. Ha a ter
melési apadékot és a vékonyfát
levonásba hozzuk, akkor is tör
zsenként átag 400 forint árat érhe
tett volna el. A 200 törzs így is
80 000 forint értéket képviselt. Az
egy hektárra átszámított érték
250 000 forint!
A gazda terve az, hogy az állo
mányt néhány év múlva kitermeli
és lakóházat épít belőle. A faanyag
egynegyedét építkezésre fogja fel
használni, a többit eladja. Az el
adható fa ára mintegy 60 000 fo
rint, tehát futja az egyéb építő
anyagra és szakmunkára is. Az
alig valamivel nagyobb, mint fél
katasztrális hold f ásított * terület
16 év alatt egy lakóházat jövedel
mezett.
Ha az eredeti művelési ágban a
terület felén rét, felén szántó ma

radt volna, az évi termés tiszta
jövedelme az alábbiak szerint ala
kult volna:
5 q savanyú széna
2 q búza
összesen:

200 Ft
500 Ft
700 Ft

16 év alatt tehát 11 200 forint
tiszta jövedelmet hozott volna. Ha
a fásítás költségeit is levonásba
hozzuk, akkor is közel hétszer
annyit jövedelmezett a fásítás,
mint a mezőgazdasági üzemág.
A háborús évek alatt folyt le
mindez, amikor az adók, a termé
szetbeni
beszolgáltatások
nagy
gond elé állították a gazdákat. E
terület gazdája azonban a fásítás
sal mentesült a terhektől.
Érthető tehát, hogy Esztergályos
Gyula példáján az egész falu fel
buzdult és a szomszédban sorra
létesülnek a mezőgazdálkodásra
kevésbé alkalmas érmenti terüle
teken hasonló nyárfásítások. A
hasznos példa minden egyéb pro
pagandánál meggyőzőbb!
Majer Antal
ÉRTI osztályvezető

*
A szerző 1958. október 24-én tartott aka
démiai előadásának bevezető része
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Ml OKOZTA
a pilis hegység egyes részeinek elkopárosodásáh
Akik a budapest—bicskei vagy budapest—eszter
gomi vasúton vagy az arra vezető országúton utaztak,
bizonyára csodálkoztak az eléggé jelentékeny kiterje
désű, kopár hegyeken, és önként felmerült bennük az
a gondolat, miért nem fásítják be ezeket, hiszen más
célra nem valók!
Ezek a kopárok Budaörs, Budakeszi, Nagykovácsi,
Pesthidegkút, Solymár, Pilisszentiván, Pilisvörösvár,
Üröm, Pilisborosjenő és Piliscsaba községek határában
vannak. E felsorolt községek határában levő erdők és
mezőgazdasági földek József főherceg, a Tisza grófok,
a Karácsonyi grófok — mint földesurak — birtoka
volt, részben pedig az állam tulajdonát képezték.
Az említett községek lakossága a nevezett földes
urak béresei (úrbéresei, jobbágyai) voltak 1848-ig.

Nagykovácsi és solymári 1936—37. évi kopárfásítás
feketefenyővel

Ezek szerint a földesurak és az úrbéresek közt bizo
nyos kapcsolat állott fenn, amelynek mérve még Mária
Terézia (1740—1780) idejéből származó urbáriumokban
volt megállapítva, Magyarországon az 1767. január 23-i
urbáriumban kihirdetve és az 1836. évi V. és VI. tör
vénycikkekben szentesítve.
Minden úrbéresnek volt beltelke, egész, fél, ne
gyed, vagy nyolcad; ezeket Magyarország változatlanul
átvette a régi osztrák urbáriumokból. Az 1836. évi V.
te. az úrbéresek kültelki állományát határozta meg
aszerint, hogy ezen törvénycikk életbelépte előtt az úr
béresnek mekkora beltelki állománya volt.
Az 1836. évi VI. te. megállapította azon földesúri
szolgáltatásokat, amelyek a telek haszonvételén felül
az úrbéresek hasznai közé tartoztak.
Ezen te. 3. § szerint minden úrbéresnek — amenynyire a körülmények engedték — elegendő legelőt kel
lett adni, olyat amely legelőnek alkalmas volt. A le
gelő nagysága is a beltelki állomány nagysága alapján
volt meghatározva, a legkisebb négy, a legnagyobb 22
holdban (1200 négyszögöles).
A törvény 4. §-a szerint ott, ahol az uraságnak er
deje volt, az úrbérest ingyen tüzifajzás illette meg, sőt
ha az erdőben épületfa is volt található (az erdei rend
sérelme nélkül) az úrbéres házának és istállójának fe
deléhez szükséges épületfát a földesúr köteles volt in
gyen kiadni.
Ebben az időben az erdő gondviseléséről az 1807.
évi 21. te. intézkedett, és a vármegye kötelessége volt
ezt ellenőrizni.

Az 1848. évi IX. te. az úrbéri szolgáltatásokat örök
re megszüntette.
Az 1848. évi X. te. a legelők elkülönítéséről szól.
E törvénycikk 4. §-a szerint oly helyeken, ahol a
földesúr volt úrbéresei a faj zást, makkol tatást, gubacsszedést, vagy bármely egyéb javadalmakat a földesúr
erdejében gyakorolták, és e tekintetben külön kihasí
tott erdőrésszel ellátva nem voltak, a faj zás haszonvé
telnek stb. egyéb javadalmaknak elkülönítve történő
gyakorlására akár a földesúr, akár a volt úrbéresei
pert indíthattak, mely eljárásban a felek között a ba
rátságos egyesség létrehozása az eljáró bíró szoros kö
telességévé tétetett.
Sajnos ez az úrbéri birtokrendezés, ott ahol a föl
desúr és a jobbágyai közt barátságos úton megoldást
nem nyert, elhúzódott 1871-ig, és csak ezen évi Lili,
te. adta meg a volt úrbéreseknek a kezükön levő föld
birtokokra a teljes tulajdoni és szabad rendelkezési
jogot.
E törvénycikk 25. §-a szerint, ahol a volt úrbére
sek 1848. évi január 1-ig a fajzás törvényes élvezeté
ben voltak, e helyett számukra azon erdőből, melyben
a fajzást törvényesen gyakorolták, egyazon haszonvé
telnek megfelelő rész volt kihasítandó.
28. §. Az erdő illetőség kiszabásánál szem előtt
tartandó volt, hogy az egy telekre két holdnál cseké
lyebb és 8 holdnál több nem lehet (1200 négyszögöles).
32. §. A volt úrbéresek számára a kihasított erdő
tér, mint ezeknek közös erdeje volt kezelendő, a fenn
álló erdei rend betartása mellett.
40. §. Gyeplegelő hiányában, vagy ahol az úrbére
sek a legeltetést az. uraság erdejében gyakorolták, a
legelő-illetményt az erdei legelőből kellett kiadni; az
ilyen legelő-részt az úrbéresek erdő-illetményétől kü
lön kellett kijelölni; de a legelőül kijelölt téren talál
ható fák a földesurat illették, ezt a földesúr a terület
átadása előtt le is vágta és innen indult el a terület elkopárosodása!
A földesúr minden területért, — amit a volt úr
béreseinek átengedett — az állam országos alapjából
kár térit est is kapott, amelynek összegét az 1868. évi
XXXIII. te. 5. §-a állapította meg; Pest megyében hol
danként évi 630 és 577 forint volt aszerint, hogy a köz
ségi határok az első, második vagy a harmadik osz
tályba voltak besorolva. Ugyanilyen kártérítést kellett
volna adni a földesúmak a legelőn volt faállományért

Nagykovácsi határában ilyen az 1936—37-ben feketefenyővel és
virágoskőrissel erdősített kopár lejtő
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is, és kötelezni a legelőbirtokossággá alakult volt úr
béreseiket, hogy a területet fáslegelő gyanánt használ
ják, ez esetben sohasem következett volna be e terü
letek elkopárosodása.
Ennek bizonyításául felhozom az alábbiakat: Pél
dául a nagykovácsi határ a gróf Tiszáék birtoka volt.
A birtokot az ördögárok nevű patak két részre osztja.
A keleti rész az 550 m magas Nagyszénás hegy és
annak nyúlványai észak és dél felé egészen a főváros
határáig. A nyugati rész a Nagykopasz-hegy ugyan
csak 558 m magassággal. A volt földesúr jobbágyai ré
szére faj zás és legeltetésül a keleti részt, a Nagyszé
nást és annak déli nyúlványait jelölte ki, amelyek
annak idején 1848-ban még erdővel voltak borítva.
Ezt az úrbéresek évszázadokon át legeltették, a faállo-

A vízmosás fölött megmaradtak a húsz év előtt telepített
feketefenyők

mány ugyan magánviselte az évszázados legeltetés
nyomait, de a terület mégsem kopárosodott el, csak az
utóbbi 110 év alatt, amióta a földesúr az erdőt le
tarolta.
A Nagyszénás északi nyúlványait az uraság a sa
ját állatállományával legeltette mindaddig, míg, a de
mokrácia állami tulajdonba vette. Ez a terület sem
tudót elkopárosodni, az erdő most is megvan rajta,
pedig a talaj minősége ugyanaz, mint a déli hegy nyúl
ványoké.
A birtok nyugati részén, a Nagykopaszhegy és a
ryúlványain levő erdőt az uradalom nem legeltette, a
faállomány ezeken normális, annak ellenére, hogy
talaja ugyanolyan mészkő, mint a Nagyszénásé. A
Nagyszénáshegy keleti meredek lejtőjén jelölték ki a
volt úrbéresek erdőilletőségét is közvetlen a legelő
illetőség mellett, és ez sem tudott elkopárosodni, mert
erdőként kellett fenntartani. És ugyanaz a helyzet a
Pilis hegységben levő többi község határában is.
Amikor a földesúr a volt úrbéresek fás legelőjé
ről az erdőt letarolta, a vágás természetes sarkakról
igyekezett felújulni, de a legelő jószág évről évre le
rágta a sarjaikat; a terület idővel elvesztette erdő jelle
gét, majd teljesen eltűnt. A tehenek csülkeikkel fel
törték a termőtalajt, a sertések feltúrták, az eső és a
hóié a fellazított talajt a meredek hegyoldalakról le

sodorta, és kibújt a fehér, terméketlen altalaj, az elmállott dolomit, s így jutottunk el 110 év alatt a terü
letek mai állapotához.
Az akkori kormány is észrevette, hogy e kopárok
évről évre szaporodnak, az 1913. évi X. te., majd később
az 1935. évi IV. te-ben nyert felhatalmazás alapján in
tézkedett ezen elromlott területek mielőbb történő befásítása iránt, hogy azokat ismét visszahódítsuk a köz
gazdaság számára. E célból utasítást adott az illetékes
erdőhivataloknak a közérdekből befásítandó területek
összeírására, s azokról fásítási tervek készültek, ame
lyeket a Földművelési Minisztérium jóvá is hagyott.
Pest megyében az ilyen fásítási — 1915-ben jóvá
hagyást nyert — terv a budaörsi volt, azóta minden
évben történtek itt fásítások, sajnos e területek még
ma is kopárnak látszanak. A fásításhoz szükséges cse
metéket az állam ingyen adta, az elültetése a terület
tulajdonosának volt a feladata. A budaörsi kopár a
legelőbirtokosság tulajdona, amely az államtól kapott
csemetéket el is ültette, de a fásítás vagy teljesen si
kertelen maradt, vagy legjobb esetben csak 1—2 szá
zalék eredményű volt. E sikertelenség okát illetékesek
úgylátszik sohasem kutatták.
Ez az eredménytelenség ösztönzött engem arra,
hogy a pilisi összes kopárok befásitási munkáinak irá
nyítási és végrehajtási feladatát önként magamra vál
lalom. A solymári, nagykovácsi, pilisborosjenői és pilisszentiváni legelők kopár területeit sikeresen be is
fásítottam, amint ezt a csatolt fényképfelvételek is
mutatják. A fásítást oly módon végeztem, hogy a me
redek kopár hegyoldalakon egymástól kb. 120 cm tá
volságban 30 cm mély 25 cm alsó, 35 cm felső széles
ségű vízszintes árkokat készíttettem, azokat a hegy lá
bánál talált termőfölddel megtölttettem és kétéves
magágyi feketefenyő csemetékkel beültettem. A cse
metéket a hegység lábánál létesített cscmetekertb 1
vettem. Az árokültetésnek az a nagy előnye van, hogy
a lerohanó csapadékból sokat felfog, és azt tartalé
kolja. A csemete-ültetés módját szakembernek nem
kell magyarázni. A csemeték megfogamzása 100 száza
lék volt és egy hold beültetése 150 pengőbe került.
Később keletkeztek benne némi hiányok, lopásokból,
kirándulók rongálásaiból stb., de ettől a faállomány
még lehet teljes záródású. Én csak az egészen fehér,
legrosszabb, legsürgősebb területeket fásítottam. A
hegyoldalak alsó része, ahol van még termőföld — ke
vés — azt már lombfákkal elegyesen lehet fásítani,
mégpedig molyhostölgy (Quercus lanuginosa), virágos
kőris (Fraxinus ornus) és esetleg hegyi juhar (Acer
pseudoplatanus) mint átmeneti fafajok, illetve fane
mek jöhetnek számításba. A fészkes ültetést és a két
évesnél idősebb csemeték alkalmazását a kopárfásítás
nál nem ajánlom.
A kopárokon lehet feketefenyő magvetéssel is fá
sítani, csak a talajt a fent leírt módon elő kell készí
teni, amint azt volt tanítványom — Dévényi Antal pilíscsabai erdészetvezető — csinálja is az ottani kopá
rokon, mégpedig szép sikerrel, amit a demokrácia meg
is jutalmazott. A fenyőmagot az ott honos feketefenyő
törzsekről gyűjti, a csemetéket ilyen magról kell ne
velni ott létesített csemetekertben.
Amikor pedig majdan ezen újonnan telepített és
még ezután telepítendő faállományok kihasználásra
kerülnek, fokozatos felújítóvágást kell alkalmazni és
ezzel kapcsolatban már jobb, értékesebb fanemekkel
lehet elegyes állományokat létesíteni, illetve nevelni;
ez már a jövő nemzedék feladata lesz.
Sajnálom, sőt fáj a szívem, hogy az általam terv
bevett utolsó munkámnak, mint az erdészet legszebb
feladatának, ezen szép hőskölteményét befejezni nem
tudtam; terhelje ezért az erkölcsi felelősség azokat,
akik engem — időelőtti nyugdíjazás folytán — ebben
megakadályoztak; azóta rég eltűntek volna a pilisi
összes kopárok és helyükön éppen a főváros körül ma
már 15—20 éves feketefenyő erdő díszlene.
Cseleji József
aranydiplomás ny. erdőmérnök
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Törődjünk bükk- és tölgy-makk
vetéseinkkel tavasszal is
Mintegy tíz esztendővel ezelőtt
volt hasonlóan jó bükmakktermés,
mint az 1958-as. A természetnek ezt
a ritkán megnyilvánuló bőkezűségét
sok helyen igyekeztek jól felhasz
nálni. A Mátrában, ha nem is ki
váló, de jó makktermésről lehetett
beszámolni. Az erdészetek gondosan
végezték el a makknak a talajba

ről, a felújításra kerülő állományok
kellő megbontásáról. Nagy körülte
kintéssel kell felhasználnunk ezt a
kiváló lehetőséget, mert ki tudja,
mikor lesz ismét ilyen kiváló bükkmakktermés.
A kisebb-nagyobb tölgymakk ve
tések helyes kezelésére is ügyel
jünk. A tölgymakk, ha nem is volt
olyan egészséges, mint a bükkmakk,
szakszerű kezeléssel emelhetjük a
csírázási százalékát. A legfontosabb,
hogy a takarás megfelelő legyen, ez
18 cinknek felel meg. De tavasszal
ez a takarást vastagság akadályozza
a kelést; tehát el kell távolítani. A
fagyveszélyt csakis így előzhetjük
meg. Lehet, azonban szalmatakarást
is használni, ami szintén nagyon jól
véd a fagytól.

Az ősszel el nem vetett makkot a
tárolás során óvni kell a fagytól, a
kiszáradástól, az egérkártól, a befül
ledéstől. A tölgymakknak az áttelelését vékony rétegben avartakarás
sal biztosíthatjuk.
A
természetes
erdőtípusokban
igyekezzünk megteremteni a mag
csírázásának további feltételeit. A
jól felújuló főfanemeket alátelepít
hetjük az erdőtípusnak megfelelően
gyertyánnal, hárssal, hegyijuharral
stb. Soha nem szabad szem elől té
vesztenünk, hogy a felújításkor a
főfanemeket, bükköt, tölgyet kell
segítenünk. Az elegyfák termése bő
és gyakori, a felújításuk nem nehéz
feladat. Sokszor látni olyan rontott
erdőket, ahol „csak elegyía“ van, de
a főfa hiányzik.
A makktermő évek helyes kihasz
nálása döntően befolyásolja az er
dőművelési eljárások feltételeit.
Kolonits József Eger

Utasítás a nyártelepítések fokozásáról
Jó magtermö évek után a megbontott
állományban kefesűrű újulat mutatkozik
(Bukkfennsík)

való juttatását, mind a Mátrában,
mind a Blikkben. Hiszen a leggazda
ságosabb, legolcsóbb eljárás, amikor
kis segítséggel maga a természet
végzi el az erdősítés kényes és sok
szor nehéz munkáját. Bárcsak min
den fanem ilyen könnyen újulna fel,
mint a bükk! — mondják az erdé
szek. Nem kellene akkor csemete
kerteket fenntartani nagy költséggel.
Mert könnyebb és egyszerűbb a ma
got közvetlenül a végleges helyére
vinni, ahol a talaj erre alkalmas.
Ha pedig nem alkalmas, akkor azzá
kell tenni. Vízre, fényre van szüksé
ge a csírázó magnak, majd a lágy
szárúak, gyomok leküzdésére. A
bükk egyes erdőtípusaiban a felújulás kifogástalan, másutt több segít
ségre van szükség. Ezt a segítséget
adták meg a Mátrában, amikor
mintegy 800 hektáron lazították fel
pásztákban a talajt. A Bükkiben is
gondoltak erre és az összes nem sze
dett makk nagy része az anyafák vé
delme alatt került a talajba. Az volt
az első lépés az erdőművelő részé
ről; a többi: a fény, víz biztosítása
még ezután következik.
Az idősebb makktermő állomá
nyok alatt az avart sűrűn fedte a
bükikmakk. A vaddisznó jól élt, de
segített is az erdész munkájában. A
makk csírázása a ráhullott levelek
alatt hamar megindult. Az összesze
dett makkot pedig igyekeztek még
az ősszel a talajba tenni. Ez óvja
meg leginkább a bükköt a károsítás
tól. Sok helyen vándorkertekben, ál
lományok alá vetették el a makkot,
így biztosították a csíraképességét
a répáshutai erdészetnél is. A jó
makktermés után godoskodni kell a
természetes újulat további fejlődésé

Az OEF vezetőjének 1/1959. szá
mú utasítása nagyjelentőségű intéz
kedéseket tartalmaz a nyártelepíté
sek fokozása tekintetében. Az utasí
tás első részében összefoglalja azo
kat a nyártelepítési terveket, ame
lyeket az Országos Nyárfabizottság
kidolgozott. Az állami erdőgazdasá
gok területén az új erdőtelepítések
és fafajcsere révén az erdőfelújítá
sok során az 1959—60 gazdasági év
ben legalább 3676 hektárt, az 1961—
65-ig terjedő ötéves terv ideje alatt
pedig legalább 14 000 hektár nyárast
kell létesíteni. Ezen felül fokozni
kell a nyár előhasználati állomá
nyok telepítését: az 1959—60 gazda
sági évben 10 080 hektáron, az 1961—
65-ig terjedő időszakokban pedig
23 638 hektáron kell nyár-előhasználati állományokat létesíteni. Az uta
sítás ezeket a feladatokat külön
mellékletben közli erdőgazdaságok
ra felbontva.
Az állami erdőgazdaságok terüle
tén kívül a fásítások során 1959-ben
8429 hektár, 1960-ban 7000 hektár,
az 1961—65. években pedig 39 000
hektár új nyárast kell telepíteni.
Az új erdőtelepítésekhez és az
erdőfelújításokhoz, valamint a fásí
tásokhoz szükséges nyár ültetési
anyagot megfelelő mennyiségben és
jó minőségben kell az erdőgazdasá
goknak biztosítaniok. Intézkedik az
utasítás abban az irányban, hogy a
gyökeresdugványok neveléséhez az
erdőgazdaságok megfelelő területű
és fafajú nyár törzsanyatelepet léte
sítsenek. Az idei gazdasági évtől
kezdődően már nyár törzsanyatele
pet csak az ÉRTI sárvári nyárfaku
tató kísérleti állomásának országos
törzsanyatelepéről igényelt anyaggal
szabad telepíteni. Megfelelően kell
biztosítani a hegy- és dombvidéki
erdőgazdaságok
rezgőnyárcsemeteszükségletét.
Az utasítás nyomatékosan hang
súlyozza, hogy az erdőgazdaságok
csemetekertjeiből
csak szabvány

minőségű nyárcsemete, dugvány, suháng és sorfa adható ki. A minőség
és a fajtaazonosság biztosítása érde
kében a szállítás előtt a suháng és
sorfa anyagot az erdőrendezési fel
ügyelő köteles átvenni és csak ilyen
hivatalosan átvett anyag szállítható
el a csemetekertből.
A nyárfakutatás továbbfejlesztése
érdekében az ÉRTI állítson be kí
sérleteket a győri, budapesti, sár
vári, bajai, szegedi, nyíregyházi és
a kecskeméti erdőgazdaságnál
a
nyárak ritka hálózatban való dug
ványozásával kapcsolatban, s ugyan
csak a legnagyobb vadállomány
nyal rendelkező győri és bajai erdő
gazdaságnál hároméves suhángokkal történő telepítéssel a vadkárok
csökkentése érdekében.

Újabb természetvédelmi
területek
Az Országos
Természetvédelmi
Tanács a következő különleges és
ritka természeti értékeket nyilvání
totta védetté: 1. a gödöllői felső par
kot (Erzsébet-park), 2. a gödöllői ar
borétum területét, 3. a tatai Kálvá
ria dombot és környékét, 4. a kör
mendi park területét, 5. a Fonyód
község belterületén és a község ke
zelésében levő erdőt, 6. a Siketné
mák Állami Gyógypedagógiai Inté
zete tornanádaskai parkját, 7. a
Kunbaracs község 'határában levő
gyertyánnal elegyes gyöngyvirágostölgyes erdőrészt, 8. a Kunadacs
község határában l$vő szürkenyárral
elegyes gyöngyvirágos-tölgyes erdő
részt, 9. a kunpeszéri, fehémyárral
elegyes gyöngyvirágos-tölgyes erdő
részt, 10. a Sajóőrs község belterü
letén álló idős törökmogyorófát, va
lamint 11. a zsenyei több évszáza
dos, 3,2 méter átmérőjű tölgyfát.
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A VADKÁR ELHÁRÍTÁSA, CSÖKKENTÉSE ál
landó probléma erdőgazdálkodásunkban. Az ország
egyes vidékein az erdősítési munkákat szinte teljesen
meghiúsítja a szarvasrágás, a természetes felújítást
hátráltatja a túlszaporodott vaddisznó stb. A vadkár
teljes megszüntetését csak a vadállomány teljes
kiirtásával lehetne megoldani, ami nemzetgazdasági
okokból éppoly helytelen volna, mint a vad túlszaporodása. Kérdés, mi a középút, mit értünk normális vad
állomány alatt?
Beszélünk a vadállomány biológiai és gazdasági
sűrűségéről. A biológiai sűrűség alatt értjük valamely
vadfaj azon számát, amely 100 hektár élettéren meg
él anélkül, hogy a degenerálódás jelei észlelhetők len
nének. A gazdasági sűrűség pedig azt a 10 hektárra
eső darabszámot jelenti, amely az erdő és a környező
mezőgazda hágnak még elviselhető károkat okoz (nor
mális vadállomány). A biológiai sűrűségi szám csak a
mújlt vadaskertjeiben volt mérvadó.
Mi természetesen a gazdasági sűrűséget vesszük
figyelembe. Mivel az erdőtípusok természetes vadel
tartóképessége is különböző és a gazdasági beavatko
zások is nagymértékben befolyással vannak, így ez
esetenként más és más. Amíg megfelelő számú evvel
kapcsolatos adat nem áll rendelkezésünkre, addig el
kell fogadnunk az OEF 30/1955. sz. rendeletét, ami
előírja a vadgazdálkodási üzemtervben hektáronként
tervezhető vadszámot. Vigyáznunk kell azonban. hogy
a tényleges élettér-területtel számoljunk, különben
helytelen eredményt kapunk.
ERDŐINK ÉRDEKÉBEN, ha kell, radikálisan is
rendet kell teremtenünk a vadállomány körül. Ebben
az esetben a vadászfegyver is fontos erdőművelési esz
köz a hozzáértő erdész-vadász kezében.
A vadkárelhárítás kérdésével kapcsolatban fel kell
hagyni azzal a tarthatatlan véleménnyel, hogy sok a
vad, hát keríteni kell. Ezzel nem oldhatjuk meg a
kérdést. Sőt! A vadkárosítást áthelyeztük egy más te
rületre, ahol — mivel csökkent az élettér, a vadállo
mány maradt — még erősebben jelentkezik. Nem sza
bad csodát várnunk a költséges és csak részeredmé
nyeket adó kémiai és mechanikai védőszerektől sem.
A vadkár lecsökkentésének komoly alapja csak az ok
szerű vadgazdálkodás és a preventív biológiai véde
kezés lehet. Ezekről már sok szó esett irodalomban, a
módszereket ismerjük, de amíg a vadgazdálkodási
üzemtervek az erdőgazdaság központjában készülnek,
addig komoly eredményekre nem számíthatunk.
A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVET az er
dészeteknél. a vadászati felügyelő irányítása mellett
az erdőművelési szakelőadónak kell elkészíteni. Kü

A Derekegyházi Állami Gazdaság
mintegy 3600 holdon gazdálkodik.
Tavaly a növénytermelés várt hasz
nát jórészt elvitte az aszály, nem
csoda, hogy minden erejükkel az ál
lattenyésztés felé fordultak, s amit
elvesztettek egyik oldalon, ezzel akar
ták megkeresni a másikon. így öt
lött eszébe Bartalus Antal igazgató
nak és Farkas Pál fővadásznak, hogy
nemcsak vadászni kellene, hanem a
kilőtt vadat tenyésztéssel pótolni, sőt
élővadat juttatni más gazdaságok
nak, esetleg élővadat exportálni.
A vadászattal eddig is elég jó ta
pasztalataik voltak. Tavaly például
két német vadásztársaság is járt ná
luk és szép pénzt hagytak itt szóra
kozásukért, Egyik nyugatnémet va
dász négy darab agancsért 9000 fo
rintot fizetett, egy vadásztársaság

lönben lehetetlen az erdőművelési és egyéb tervekkel
való összehangolása. Gyakran előfordul, hogy vala
mely erdőterületen, normál vadállomány mellett, ok
szerű vadgazdálkodás folyik, mégis számottevő a vad
kár. Ez legtöbbször a két gazdálkodás összehangolt
ságának hiánya miatt történik.
Közismert, hogy a vadkár elhárításának leghatá
sosabb módszere az úgynevezett „csalogatás“. A nor
mális vadállomány szétosztása az egész területen úgy,
hogy közben mentesítsük a veszélyeztetett erdőrésze
ket. A vad oda koncentrálódik, ahol az életlehetősé
gek számára a legmegfelelőbbek. A csalogatás ezen a
tényen alapszik. A vadváltó a vad természetétől füg
gően, többé-kevésbé állandó. A vad fő tartózkodási
helye,, mindig valami nyugalmasabb fiatalos, cserjés
sűrűség. Innen vált ki élelemszerzés és egyéb célból
a környező területekre. Mi az etetők, sózok, vadlege
lők stb. elhelyezésével, sűrűségek megkímélésével
vagy kitisztításával kellőképpen tudjuk a vadmozgást,
vadváltókat szabályozni az erdőgazdálkodás érdeké
ben. Természetesen ez nem megy máról holnapra.
El kell készíteni az erdőművelési terveket 5 éves
távlatra. Evvel kell összehangolni a vadgazdasági ter
vet. A vadgazdálkodási terv nem szorítkozhat csupán
a kilövelési keretszámokra, hanem tartalmaznia kell
az erdőművelés érdekében történő, etetők, sózok, léte
sítését, áthelyezését, vadbúvóhelyek megszüntetését
stb. Ne csodálkozzunk, ha a féltett erdősítésünk vissza
van rágva, ha az etető, a sózó az erdősítés közepén
van elhelyezve, ha van közelben vadrejtő sűrű. Eze
ket még az erdősítést megelőző évben meg kellett szün
tetni. illetve át kell helyezni.
Persze vannak esetek, amikor a csalogatás nem
járhat sikerrel. Például egy délre hajló oldal erdősí
tése. mivel itt a kitettség miatt enyhébb a hőmérsék
let és a fű is (leginkább a Poa nemorális) leghama
rabb zöldéi, télen és kora tavasszal egyaránt látoga
tott. Itt indokolt a jól megtervezett kerítés. Az erdő
sítésekbe szórványosan behozott nem őshonos fafajt
(douglas, .jegenyefenyő stb.) is rögtön megtalálía. meg
kóstolja, lerágja a vad. Mivel ezek száma elenyésző,
a védekezés hatásos lehet a környéken legjobban be
vált kémiai, mechanikai védőszerrel. De ezek kivéte
les esetek.
Meggyőződésem az. hogyha a vadgazdálkodási
üzemtervek is az erdészeteknél készülnének, össze
hangolva az erdőgazdálkodás egyéb terveivel, a bioló
giai védekezés módszereivel a vadkárok minimumra
csökkenthetők, a vadgazdálkodás érdekeinek csorbu
lása nélkül.
Izrael Gábor
erdőmérnök. Gyöngyös^olymos

Oadlenyésztés
A DE1FKEGYHÁZI
ÁLLAMI GAZDASÁGBAN
a kilőtt vadakért 28 000 forintot adott
a gazdaságnak, s csupán ittartózkodásukért 12 000 forintot, naponta és
fejenként 600 forintot fizettek. Amel
lett a vadhúsra nem is tartottak szá
mot, csupán a szalonka dísztollaival
ékesítették fel kalapjukat. A derek
egyházi vadászatoknak egyébként
múltjuk van, sok szép vad esett már
ezen a környéken. A németek is igen
meg voltak elégedve, nem sokallták
sem a vadászat, sem az ellátás dí
ját, sőt örültek, hogy ilyen olcsón
szép trófeákhoz jutottak.
A gazdaság a vadászatok zökkenő

mentes lebonyolításáért és a vendé
gek jó ellátásáért főigazgatósági di
cséretben részesült.
Az igazgató és a fővadász irányí
tásával máris megépítették a fácán
tenyésztéshez szükséges nevelőháza
kat. amelyekben a tervek szerint
4000 fácánt tenyésztenek, megtörtén
tek az előkészületek 30 élő őz befo
gására, amelyekért számításaik sze
rint darabonként 500 forintot, a fá
cán darabjáért 30 forintot fognak
kapni. A fácánból 120 000, az őzből
15 000 forint bevételre számítanak.
Ugyancsak nagyobb mennyiségű élőnyulat fognak, amit részben külföld
re, részben más, távoli gazdaságokba
szállítanak vérfelfrissítés céljából.
A gazdaság életrevaló mozgékony
sága bizton megtermi gyümölcsét.
(Ky. e.)
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Ügyviteli szervezés, gépesítés
A közelmúltban hasonló cím alatt
megjelent cikkben foglalkoztunk a
pécsi erdőgazdaságnál folyó iroda
gépesítési szervezés helyzetével. Az
alábbiakban — a tapasztalatok hasz
nosítása érdekében — közöljük az
említett szervezési munkával kapcso
latban szerzett legfontosabb tapaszta
latokat, a szervezési munkával kap
csolatban még felmerülő problémá
kat és a jövő legfontosabb tennivalóit.
Az erdőgazdaság adminisztratív
munkájának felmérése, az úgyneve
zett „adatfelvételezés“ után meg kel
lett állapítani, hogy milyen munka
műveleteket akarunk elsősorban gé
pesíteni. Ennek megtörténte után
volt lehetőség annak elbírálására,
hogy az előbbiek szerint már meg
határozott munkaműveletek elvégzé
sét milyen típusú gépekkel lehet gaz
daságosabban elvégezni — mely gé
pek a legmegfelelőbbek a szóban
forgó munkaműveletek elvégzésére.
A géptípusok elbírálásánál természe
tesen figyelembe kell venni az e<?yes
típusok beszerzési költségeit, a gépe
sítéssel járó megtakarítást — egy
szóval a gazdaságosság kérdését.
A géptípusok kiválasztása után bi
zonyos fokú nehézséget jelentett még
az is, hogy a keletnémet cégek csak
korlátozott mennyiségben és külön
böző nehézségek leküzdése után tud
ták biztosítani az általunk kiválasz
tott géptípusok szállítását. Ez utóbbi
ban különösképpen segítséget nyúj
tott a szervezési munkában is részt
vevő pénzügyminisztérium.
Ügy határoztunk, hogy a gépesítés
„első menetében“ az erdőgazdaságnál
jelentős munkát igénylő számlázási
munkát gépesítjük, az erdészetek ré
szére pedig olyan gépet biztosítunk,
amely az erdészetnél előforduló több
féle munkaművelet gépesítését bizto
sítja. Az erdészetek részére ezenkívül
szükségesnek tartottuk 1—1 kézi
szoirzógép beszerzését is.
Rheinmetall FMSR IV. Beállítását
indokolttá tette az erdőgazdaságok
nál jelentkező nagy mennyiségű
számlázási munka. A gép beállítása
előtt a számlázási munkát két dol
gozó — sokszor megfeszített munká
val — végezte.
Mint általában gyakran előfordul,
a gépet munkábaállításakor a dolgo
zók nagy része idegenkedéssel fo
gadta. Bonyolultnak látszó szerkeze
tétől „megijedtek“. Bár a beállítás
hoz és a betanításhoz az Irodagép
Vállalattól külön szakembert kértünk,
— a géppel szemben tanúsított ide
genkedést az elején nem sikerült
rögtön leküzdeni. A később;ekben
azonban — viszonylag rövid idő
alatt — a gép megismerésével az
idegenkedés elmúlt és a dolgozók,
különösen a számlázási munkát vég
ző számlázónő megszerette a gépet.
A gép beállítása óta a számlázási
munkát egy dolgozó végzi és azt is
úgy, hogy az anyagot 2—3 napig
gyűjti“, mert a gép az összegyűlt
számlázási anyagot a 2. illetőleg 3.
napon minden nehézség nélkül fel
dolgozza. Ebből következik természet

szerűleg az is, hogy sajnos a gép
kapacitása ma még nincs megfele
lően kihasználva. A gépen azonban
— megfelelő szervezés mellett —
a számlázáson kívül is többféle mun
kaműveletet lehet elvégezni, külö
nösképpen és elsősorban olyanokat,
amelyek sók szorzással járnak és a
szorzások elvégzésével egyidejűleg
különböző gyűjtésekre is szükség van.
Az erdőgazdaságnál a gépet a
számlázáson kívül egyelőre csak lel
tárkészítési munkára használták fel.
A gép alkalmazása terén nemcsak
könnyebbséget ökozott, de létszám
megtakarítást is eredményezett.
A gép 6 db „gyűjtőművel“ rendel
kezik és beszerzési értéke 1 irányító
berendezéssel 78 000 forint volt.
A tapasztalatok szerint a gép jól
bevált, kapacitása azonban még nincs
megfelelően kihasználva és ezért to
vábbi szervezései, a még mutatkozó
fölös kapacitást ki kell tölteni. Erre
az erdőgazdaságoknál számos lehe
tőség kínálkozik.
Astra MOD. 113. villanyösszeadó
gép. A gép — mint neve is mutatja,
összeadásra (vízszintesen is), kivo
násra, illetőleg különböző összesítő
munkák elvégzésére alkalmas. A gép
beszerzési értéke egy irányítóművel
11 000 forint volt. Leíróművel (író
gépszerkezet) nem rendelkezik, azon
ban van egy 33 cm-es, az írógéphez
hasonló „kocsija“. Elképzelésünk sze
rint a bér elszámolást, bérfelosztást,
a termelvényforgalmi kivonatok el
készítését kellett volna a gépen az
erdészeteknek elsősorban elvégez
niük. Ezen kívül természetesen vala
mennyi olyan munkát, amely az er
dészeteknél a különböző összesítések
formájában jelentkezik.
Sajnos a gép nem minden tekintet
ben felelt meg a várakozásnak. A
pécsi erdőgazdaság valamennyi erdé
szetét elláttuk a szóban forgó géppel.
Azonban a gyakorlatban bebizonyo
sodott, hogy a bérelszámolási munká
nak a gép csak egy kisebb részét
tudja elvégezni — de az is a bizony
latok többszöri kézbevételét jelen
tené s ezért ez sem célszerű. Ezen
kívül a kocsi szélessége is 33 cm,
szemben a bérjegyzék 42 cm-es ter
jedelmével. így — bár a gép sok
féle — az erdészetnél felmerülő

Erdészek

és

munkára alkalmas — és ezért, vala
mint viszonylag egyszerű szerkezeté
ért és kezelhetőségéért nagy előszere
tettel használják, véleményünk sze
rint nem elégíti ki az erdészet igé
nyeit és helyette egy megfelelőbb
típust kell keresnünk.
Rontja még a helyzetet az is, hogy
a különféle munkaműveletek elvég
zésére különböző „irányítóműre“ (ve
zérlésre) volna szükség és a szállító
„Astra“ cég valamennyi géphez csak
1 irányítóműt szállított, holott 3—4
darabra volna szükség.
Az előbb felsorolt hiányosságok és
nehézségek ellenére is a tapasztalat
azt mutatta, hogy a gépet az erdé
szetek ki tudták használni és a gép
beállítása az erdészeteknél az admi
nisztratív munka elvégzésében jelen
tős könnyebbséggel járt.
Triumphator MOD. CN. 1. \kézi
szorzó- és osztógép. Az utóbbi időben
Magyarországon mindinkább elter
jedt. Hasonló a „Brunswiga“ típusú
kéziszorzógépekhez. Beszerzési ára
4100 forint volt. Elképzelésünk sze
rint az erdészeteknek azonos típusú
kéziszorzógépekkel való ellátása azon
túlmenően, hogy meggyors'tja az ad
minisztratív munkát, azzal az előnynyel is jár, hogy könnyebb a meg
hibásodott gépek kijavítása, áthelye
zések esetén a munkavállalónak nem
kell új géptípust megismernie, bizo
nyos munkaműveletek géppel történő
elvégzését valamennyi erdészettől
egyformán hasonló határidőre lehet
megkövetelni stb. Ezért a pécsi erdő
gazdaságnál valamennyi erdészetet
elláttuk 1 „Triumphator“ típusú kéziszorzógéppel. A tapasztalatok szerint
a gép jól bevált, a munkavállalók
megszerették. Szívesen dolgoznak
vele.
A gépesítés és az ezzel kapcsolatos
szervezési munka sikerének érdeké
ben kapcsolatot kerestünk és talál
tunk a NDK mező- és erdőgazdasági
minisztériumával, hogy a NDK-ban
az erdőgazdaságok adminisztrációját
és a gépesítés kérdését tanulmányoz
hassuk. A nálunk folyó gépesítés jö
vőre vonatkozó feladatainak ismerte
tése előtt helyesnek tartom, ha a né
metországi tapasztalatokról nagyon
röviden beszámolunk.
A NDK-ban az erdőgazdálkodás
szervezete eggyel több lépcsőből (ke
rületi igazgatóság) áll — tehát ha
sonló a szlovák erdőgazdálkodás szer

Hadászok

sebkönyve

1959.

Szerkesztette: Ákos László
A most megindult zsebkönyv, amely első ízben 1959-*re jelent meg,
összefoglalja az erdész és a vadász mindennapos tennivalóit. Tábláza
tos összeállításban közli az erdő- és vadgazdálkodás legfontosabb sta
tisztikai adatait. Tájékoztat az erdővédelmi tennivalókról, összefog
lalja az erdészeket és vadászokat érdeklő munkaügyi tudnivalókat.
224 oldal.
Ara: 18,— Ft.
Kapható a könyvesboltokban, földművesszövetkezeti boltokban és
a falusi könyvárusoknál. Megrendelhető a Mezőgazdasági Könyves
boltból.
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vezetéhez. Egy-egy erdőgazdaság te
rülete átlagban 20—22 000 hektár, de
igen nagy az ingadozás és 6000 hek
tártól 40 000 hektárig terjed. Egy
erdőgazdaság területén általában 3—4
főerdészet van és egy-egy főerdészet
hez 8—10 erdészkerület tartozik. Az
erdőgazdaságok területileg tehát ál
talában kisebek a mi erdőgazdasága
inknál — adminisztrációjuk azonban
lényegesen centralizáltabb a mienk
nél. Az úgynevezett „főerdészet“ csak
egy főerdészből áll és ott elvileg ad
minisztratív munka nincs. A gyakor
latban természetesen előfordul. Az
erdészkerületekben történik az alap
bizonylatok kiállítása és a szükséges
különböző összesítések. Az előbbiek
ből következik, hogy részben az el
térő szervezettől, részben szervezeti
egységnek az eltérő adminisztratív
feladataitól következőleg a gépesítés
nél más szempontokat kellett figyelembevenniök, mint amelyek a mi
gépesítésünknél elsősorban szerepet
játszanak.
A centralizáltabb adminisztráció
következtében az erdészkerületvezető,
de főleg a főerdészetek a tervtelje
sítés, a gazdálkodás irányításának
stb. lehetőségei tekintetében messze
elmaradnak a mi erdészeteink és ke
rületvezetőink mögött. Ezeket a fel
adatokat a NDK-ban az erdőgazda
ságoknál próbálják megoldni. Alap
vető különbség tehát a magyar erdő
gazdálkodás szervezete és a NDK
erdőgazdálkodásának szervezete kö
zött — a létszám és területi adottsá
gokon túlmenően — elsősorban az,
hogy nálunk! az erdészetek sókkal
nagyobb önállósággal rendelkeznek.
Nálunk az a törekvés, hogy az ada
tok rögzítése minél közelebb kerüljön
a termelés színhelyéhez. Általános
ságában az adminisztráció egésze ná
lunk valamivel szilárdabb, egysze
rűbb és többet ad a műszaki vezetés
részére, mint a NDK-ban. Az iroda
gépesítés tekintetében sem mindig a
legmegfelelőbb eljárásokat alkalmaz
zák. A gépesítés gyakran magán hor
dozta az elsietett szervezés bélyegét
és nem volt gazdaságosnak mondható.
Amiben azonban messze előttünk
járnak; a gépi kapacitás. Talán éppen
ebben található meg az előbb emlí
tett elsietett szervezés magyarázata.
A könnyen megszerezhető sok jó
géppel gyorsan akartak nagy ered
ményeket elérni. így például a leg
több erdőgazdaságnál az előbbiekben
már említett „Rheinmetall“ számlázó
géphez hasonló számlázógép működik
— azonban az nem 6, hanem csak 3
gyűjtőművel rendelkezik. Pedig ami
kor az említett gépeket beszerezték,
már gyártás alatt volt a 6 gyűjtő
műves számlázógép is. Hasonló pél
daként említhetjük meg azt is, hogy
valamennyi erdőgazdaságnál „Astra
63“ könyvelőgép működik. Ezen vég
zik a bérelszámolást és a könyvelés
egy részét — kihasználási foka a
gépnek azonban legfeljebb 50—60%.
Ezt a gépet az erdőgazdaságoknál
nem lehet gazdaságosan kihasználni,
nem is beszélve arról, hogy gyártá
sát a cég valószínűleg beszünteti, így
az ezzel a géppel történő gépesítés
semmiképpen sem szerencsés. Jó né

hány hasznos, tapasztalaton kívül a
legértékesebb tapasztalatot részünkre
az jelentette, hogy meggyőződhettünk
arról, hogy az irodagépesítéssel kap
csolatban milyen rendkívül fontos a
gazdaságosság kérdése. Ezért semmi
képpen nem szabad a gépesítést el
sietni. Időt kell hagyni a megfelelő
géptípusok kiválasztására, kipróbá
lására.
Az előbbi megállapítások egyúttal
meghatározzák a nálunk folyó gépe
sítési munkálatokkal kapcsolatos leg
közelebbi feladatokat is, A gazdasá
gosság kérdésének szem előtt tartá
sával meg kell találnunk azt a gép
típust, amely az erdészeteknél jelent
kező adminisztratív munka elvégzé
sében az Astra 113. gépnél lényege
sen nagyobb segítséget nyújt. —
Gondolok itt elsősorban a bér elszá
molási munkára. A bérelszámolási
munka okozza az erdészeteknél a
legnagyobb gondot s éppen ezért
ebben kell a gépesítés révén segítsé
get nyújtani. Ezenkívül az erdésze
tek adminisztratív munkájának a gé
pesítése során el kell érni azt is, hogy
a munkát sokkal „egyenletesebbé“
tudjuk tenni. Jelenleg ugyanis az ún.
„csúcsterhelési időszakokban“ az er

dészetek 2—3 főnyi adminisztratív
létszáma is csak megfeszített túlmun
kával tudja feladatát ellátni, — más
időszakokban pedig az említett lét
szám nincs teljesen kihasználva.
Nem könnyű a megfelelő gépet
megtalálni. Egyrészt az ilyen igé
nyeknek megfelelő gép feltétlenül
drágább lesz, mint az Astra 113.,
másrészt a NDK. által gyártott gé
peknél éppen az ilyen típusok hiá
nyoznak általában, — és vagy ennél
kisebb, vagy pedig csak ennél jóval
nagyobb igényeket kiszolgáló gépe
ket gyártanak. Jelenleg azonban már
kísérletezünk egy újabb típussal, ami
talán be fogja váltani a hozzá fűzött
várakozásokat.
Célkitűzéseink szerint az előbbiek
ben említett géptípus kivá'asztá^a
után még ennek az évnek első fejé
ben 2—3 erdőgazdaságnál kívánunk
a pécsi erdőgazdasághoz hasonló
szervezést végezni és annak tapasz
talatai alapján, — továbbá figyelembevéve a NDK-ból beszerezhető gé
pek mennyiségét, — kívánjuk a gé
pesítést az év második részében és a
jövő évben fokozatosan bevezetni.
Kocsmár Ferenc
főosztályvezető, OEF

Lejtős területek

adottságokat. Lammel könyvét —
amely hamarosan külföldön is kia
dásra kerül — igen alkalmasnak
tartja, hogy hazai viszonyaink kö
zött segítse a lejtős területek ok
szerű hasznosítását.
A felvetett kérdésekre a szerző és
a Kiadó képviselője válaszoltak. Vég
ső soron az ankét beigazolta, hogy
Lammel könyve jó könyv, s alkal
mas arra, hogy a mindennapi gya
korlati munkát megkönnyítse.

művelése
Számos mező- és erdőgazdasági, va
lamint műszaki szakember vett részt
a január 29-én rendezett könyvankéton Zircben. A Mezőgazdasági Ki
adó a Veszprém Megyei Tanács ille
tékes szerveivel közösen rendezte
meg Lammel Kálmán: Lejtős terüle
tek művelése című könyvének vitá
ját. Horváth Nándor országgyűlési
képviselő, rövid megnyitójában arról
is beszámolt, hogy a termelőszövet
kezetek táblásítási törekvései során
egyre inkább előtérbe kerülnek a
könyvben érintett kérdések. Min
denütt, ahol nagyobb műveleti egy
ségeket alakítanak ki, feltétlenül kö
vetni kell a szerző tanácsait, útba
igazításait.
Véleményéhez Hajas József tudo
mányos munkatárs is csatlakozott.
Szerinte a talaj művelés gépesítése
megoldottnak tekinthető hazánkban,
de csak síkvidékein. Súlyos hiba
ugyanazokat az eljárásokat változta
tás nélkül átvinni a dombvidékre,
ahol számos egyéb tényező jut szó
hoz, amelyekre a mű bőven kitér.
Érdeméül tudja be a szerzőnek, hogy
egyszerű
gyakorlati
tanácsokat,
tehát közvetlen segítséget nyújt.
Somogyi Endre főagronómus a
dombvidéken termesztendő növények
megválasztását tartja
fontosnak.
Hangsúlyozta, hogy a gépgyártás nem
tartott lépést a lejtők művelésbe vo
násával, s ezen a téren szorosabb
együttműködést sürget.
Bánházi Gyula, a Mezőgazdasági
Gépkísérleti Intézet igazgatója a Kí
nai Népköztársaság teraszosan mű
velt területeit hozta fel példaként,
mint ahol az emberi munka alapve
tően megváltoztatta a környezeti

Faipari

szakmunkásképzés
Az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság vezetőjének 70/1958. OEF
számú utasítása — megjelent az
Erdészeti Értesítő 1959. évi 1—2
számában — intézkedik a faipari
szakmunkásképzés új rendjéről.
A szakmunkásképzés keretében
az elméleti oktatás 200, a gyakor
lati oktatás 90 órából áll. A jelöl
tek az elsajátított tananyagról
vizsgát tesznek és részükre szak
munkás bizonyítványt kell kiadni.
Az utasítás 1959 január elsejével
lépett hatályba és ettől az idő
ponttól kezdve szakmunkás bérka
tegóriába újonnan besorolni csak
azokat szabad, akik a szakmunkás
vizsgát letették. A
vállalatok
igazgatói gondoskodni tartoznak
arról, hogy ahol a dolgozók szak
munkásvizsgát tettek, a betanított
munkásoknál előnyösebb besoro
lásban részesüljenek.
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Az első világháborút követő forradalmi időszak viharos heteiben,
1919. január 24-én halt meg Ady Endre. Neve önmagában forradalmat
jelentett: zászló volt ez a név, zászlója annak a készülő, teljes forrada
lomnak, amelynek megszületését, kibontakozását és a második világ
háború utáni végső győzelmét és megerősödését már nem érhette meg.
Költészete nyelvében, kifejezéseiben, költői erejében éppen úgy forra
dalmian újat jelentett, mint politikai hitvallása. Szemben állt az akkori
hivatalos Magyarországgal minden vonatkozásban, versei gyújtogattak,
hírlapi cikkei a nagybirtokosi és tőkés uralom máladozó bástyáit dön
gették.
Temetésén egyik legszebb versének megvalósulásaként a fiatalok
hatalmas tömegei gyűltek össze gyászban és megrendülésben. „Ifjú
szivekben élek“ — írta és valóban az a fiatalság, amelyik elkísérte az
alig több mint negyven éves költőt utolsó útjára, az a fiatalság hűségesen
őrizte Ady Endre gondolatait s ha sokan el is véreztek a több mint
huszonöt esztendős ellenforradalmi korszakban, akik megmaradtak,
tudták, hogy végre elérkezett az a kor, amelyet Ady előre meg hirde
tett az egyik legmélyebb zengésű forradalmi versében:
Másképen lesz holnap, másképen lesz végre
új szelek, új arcok kacagnak az égre.

De ez a harc, hogy „másképpen legyen“ a magyar életben, ez sok^
ellenséggel állította szembe Ady Endrét. Ennek az egész költői pályáján \
végighúzódó kemény viaskodásnak egyik dokumentuma a következők- ?
ben itt közölt vers:
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Ködben ül a Tátra orma.
Ködben a paloták tornya
És itt és ott, néha-néha
Lobban egy picike fény
És megfeszül a vitorla.

És hajózunk, szállunk, szállunk,
Sohase lesz megállásunk:
Egy köd-ország Magyarország
S hogyha Új jön, újra köd.
Köd előttünk, köd utánunk.

Magyar tenger ez a tenger,
Vésszel, köddel, gyötrelemmel
Szeljük árját néhány százan:
Jaj vájjon mi lesz velünk?
Nincsen itt part, nincsen ember.

Valamikor ki kell kötni,
Valaminek kell már jönni,
Valahára mutassuk meg:
Agyuk vannak a hajón
S az ágyuk tudnak dörögni.
Ady Endre

A
nyárfa
előnyös
felhasználásáról
furnér- és panellemez, farost-, forgácsle
mez, továbbá gyufa- és faköszörület
gyártására bő tanulmányt írt D. J o va
no v i c h erdőmérnök. Az
Erdőgazdasági és Faipari Lapszemlé
ben
(1958, 6—7. sz.) közölt tanulmány szer
zője az elvégzett különböző kísérletek jó
eredményei alapján javasolja, hogy a
meglevő 12 000 hektár nyárfatelepítésen
felül a következő 20 évben még mintegy
155 000 hektár gyorsan növő nyárfaerdőt
és fasort telepítsenek, főleg a folyók idő
szaki árterületein, patakok és csatornák
partján, mintegy 8 milliárd dinár költ
séggel, ezenkívül szükségesnek tartja öt
új cellulóz- és faköszörületgyár építését
is, amelyek termékei jelentékenyen csök
kenteni fogják a cellulóz beviteli szük
ségletét.
Ugyanebben a Lapszemlében olvastuk
a ,,Drevo“ c. prágai szakfolyóirat tanul
ságos cikkét
a forgácslapgyártás új technológiájá
ról,
a baráti államokban elért gyártási fejlő
désről, az új gyártmányok változatairól
és gyártásuk új munkamódszereiről is.
A fumérlap szerkezetéről és enyvezéséről,
a furnérszélek illesztéséről, a furnérok
összerakásáról, a furnérlemezek mérete
zéséről és vastagsági felépítéséről szóló

tanulmányt a Lapszemle a Stuttgarti
Holz-Zentralblatt szövege nyomán is
merteti. Ugyancsak ez a szaklap nagy
cikkben tájékoztat a furnérlapok prése
lésének újabb módszereiről és munka
menetéről.
A FAO Európai Erdészeti Bizottsága
megbízta M. Kantola finn szakem
bert, hogy
a fűrészrönk tehergépkocsira történő
felterhelésére szolgáló berendezéseket
koordinálja és tegye közzé a felterhelő
berendezések fejlődésére vonatkozó ada
tokat. A könyvnek is beillő, adatokkal
bőven ellátott jelentést, amelyben a szer
ző különbséget tesz a rönkök és szálfák
rakodása között, az Erdőgazdasági és
Faipari Lapszemle 1958. 4—5. száma közli.
Az összefoglalás néhány fontos megálla
pítását idézzük. Eszerint a fának teher
gépkocsira felterhelése az utóbbi évek
ben egyre jobban gépesítetté vált, míg
a kézi felterhelés, mint nehéz, veszélyes,
időpazarló és költséges művelet, általá
ban csökkent. Ezért a rendelkezésre álló
rakodóeszközök száma megsokszorozó
dott. Néhány országban a munkaerő
hiány, a magas munkabérek és az élet
színvonal azok a tények, amelyek a ra
kodási munkálatok gépesítésének foko
zásához vezetnek. Ma több olyan ország
ban magasfokú gépesítés tapasztalható,
ahol 5—10 évvel ezelőtt a fa gépkocsira
való felterhelését kézzel végezték.
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Az erdő
és a festőművészet
írtam már én is, más is az Erdő
gazdaság és Faipar hasábjain
arról, hogy milyen szoros kapcsolat
ban van a festészet az erdővel. El
nézem könyvnapokon, hogy milyen
nagy az érdeklődés szép könyvek
iránt, a faipari dolgozók nagy része
minden alkalommal vásárol könyvet
és sokaknak van otthon könyvszek
rénye vagy könyvespolca, különösen
a fiatalságnak. De ugyanúgy érdek
lődnének fiatal házasulandók, de más
faipari dolgozók is a szép képek
iránt.
Felvetem az ötletet: nem volna-e
érdemes üzemeinkben, erdőgazda
ságainkban a valóban művészi, szak
mai témájú képeket bemutatni és
esetleg két-három havi részletfizeté
ses megoldással forgalomba hozni.
Sok feladatot és munkát jelentene
ez a művészeknek, a képkeretipar
nak egyaránt — és nagy örömet, ked
vező beszerzést az erdőgazdaságok,
faipari vállalatok dolgozóinak. Nagy
öröm volna, ha könnyen juthatnánk
valóban művészi képekhez, amelyek
erdei tájat, facsoportokat, öreg töl
gyeket, fenyveseket, naplementét,
téli erdőt, fasorokat, patak partot,
tutajozást és hasonló témákat dol
goznának fel.
Pestalics László
Szegedi Falemezgyár
OLVASÓINKHOZ!

Lapunk 1958-ás évfolyama dí
szes kötésben már kapható vagy
megrendelhető a Mezőgazdasági
Könyv- és Folyóiratkiadó Terjesz
tési Csoportjától (Bp., V., Vécsey
,u. 4. Telefon: 311-578.).
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Nagy érdeklődés előzte meg a Ház a
sziklák alatt című, magyar film bemu
tatását. Egy, — a háborúban kifáradt, el
gyötört, — beteg katona egyéni tragé
diáját mutatja be ez a művészi alkotás.
Fülledt, fojtó légkörben játszódik a tör
ténet, komor, pesszimista színekkel át
itatva pereg a cselekmény. Fatalista vi
lágnézet, nyomasztó légkör jellemzi a
film légkörét. A szereplők közül elsősor-

Jelenet a Ház a sziklák alatt című új
magyar filmből

A Magyar Nyelvőr 1958. évi 3. szá
mában jelent meg az itt közölt érde
kes és hasznos tanulmány. Felhívja
a figyelmet arra, hogy erdei munká
saink — különösen az idősebb nemze
dék — még őrzi a régebbi hagyomá
nyos erdészeti kifejezéseket s az erdei
munkára vonatkozó népnyelvi hagyo
mányt. A tanulmányt nem csak érde
kessége kedvéért közöljük, hanem
azért is, hogy felhívjuk a figyelmet:
érdemes volna más tájakon is hasonló
nyelvészeti gyűjtést végezni és feldol
gozni a magyar népnyelvnek erdé
szeti vonatkozású régi kifejezéseit.

Lombullás után kezdődik az erdő
vágás a bajakörnyéki ártéri erdők
ben. A munkások főleg a bajai, há
tai, bátmonostori, dávodi, érsekcsanádi, hercegszántói, nagybaracskai
és szeremlei kisparasztok közül ke
rülnek ki. Ezek közül is talán a szeremleiek értenek hozzá a legjobban.
Az erdővágó-knak sajátos kifejezé
seik vannak az egyes munkafázisokra,
a kitermelt faféleségekre stb., me
lyek sokszor az erdészetnél használt
hivatalos nyelvvel sem egyeznek. Az
erdők állami kezelésbe vételével,
tervszerű kitermelésével mind a
munkaszervezés, mind a munkamó
dok sokban megváltoztak (például
gépesítéssel), így a régi kifejezések
egy része feledésbe merül és újak
nak adja át helyét.
Az alábbiakban a népi kifejezések
után zárójelben közlöm az erdészet
nél használatos hivatalos megjelö
léseket is.
A vállalkozói fakitermelések ide
jében, 1949-ig, a munka vezetője,
irányítója a kaparás volt. Ö fogadta
fel a munkásokat, adta ki a munkát,
vette át a fát, fizetett stb. A faki
termelés idejére szerződött le. Ma a
volt kaparásokat a munka idejére az
erdőgazdaság alkalmazza a ledön
tött fák szakaszolás-ára, hossztolás
ára, ők jelölik meg, hogy a fát hol

bán Psota Irén és Görbe János érdemel
nek dicséretet, Bara Margit inkább szép
ségével tűnik ki a nem neki való sze
repben.
A Gitáros lány címmel láthatjuk a leg
újabb, színes, szovjet filmet, mely sok
ban emlékeztet a Karneváli éjszaka című
darabra. Kedves a története, dallal, ze
nével, tánccal és humorral vegyítve, a
főszerepet itt is Ljudmila Gurcsenko
alakítja.
Komor tragédiákról, öngyilkosok útjá
ról és tetteik okairól lebbenti fel a fáty
lat Az élet visszavár című, szokatlan té
májú olasz filmdráma. Az érdekfeszítő
darab szereplői között találjuk Anna Ma
ria Ferrerot is, akit már számos filmből
ismerünk.
Lehet-e üdülni pénz nélkül, és hogyan?
Erre a kérdésre kapunk feleletet az
Üdülés pénz nélkül című, színes, szóra
koztató, látványos olasz filmből. Könynyed, üde, humoros mese alakjában is
merteti egy tengerparti nyaralás kelle
mes viszontagságait. Az egyik főszerepet
a közismert Vittoria De Sica alakítja.
Kényszermunkára hurcolt, csehszlovák
fiatalember és német ápolónő szerelmét
vetíti vászonra az Ahol szeretni sem sza
bad című, német-csehszlovák közös film.
Ismét újabb szemszögből igyekszik meg
ismertetni a fasiszta barbarizmus pusztí
tásait és a becsületes emberek összefo
gását e szörnyűség ellen.

A Baja,
eedwáfyálc
i/itydve.
kell elvágni, ezért nevezik hossztolónak. Az átvételezésben szintén se
gítenek a vágásvezetőnek, aki leg
többször a kerületvezető erdész. A
kaparás (hosztoló) legtöbbször sze
remlei.
A munkára ketten-hárman társul
nak. A két ember egy fűrész (fűrész),
ha hárman vannak, hármasban dol
goznak.
A kitermelésre szánt erdőterület
a vágás (vágás), melyet a kaparás
fűrészenként oszt fel parcellá-kra,
parcellá-kra, stanzurá-kra, numerá-kra, reszli-kre (parcella) 30—50
méteres sávokra.
A döntögetés-t a ritkásabb helyről
kezdik, és úgy vezet-ik a fákat, hogy
azok hegyükkel egymásra dőljenek,
mert így könnyebb fűrészelni, és az
ágak nagy része is letörik. Az egy
másra döntött fákat nevezik fészek
nek Ha véletlenül valamelyik fa fel
akad, gunyhót csinál, erre azelőtt
másik fát veret-tek, hogy az levigye.
Ha az is fennakadt, kettős gunyhó
lett. Ma már munkavédelmi szem
pontból tilos leveretni a fennakadt
fákat.
Az egész vékony fákat csak fű
résszel döntik. A vastagabbakat fej
szével beró-ják, még vastagabbaknál
előbb keresztvágó fűrész-szel . (ke

Egy anya sorsa címen újabb, magyarra
szinkronizált kínai filmet mutatnak be.
amely nemcsak egy hősies anya sorsát
mondja el, de az életén keresztül 26 ne
héz esztendőt világít meg történelmi táv
latból.
Ifjúsági sportfilmet készítettek Cseh
szlovákiában, címe: Az ügyetlen kapus.
Elsősorban az ifjúság fogja élvezni az új
csehszlovák filmet, kedvesek a gyermek
szereplői, derűsek a színes felvételei.
Végül egy színes szovjet alkotásról szá
molunk be: Tengerészrevü címmel kerül
a közönség elé. E filmet elsősorban a vi
dámság, tánc kedvelőinek ajánljuk!

A Tengerészrevü című szovjet film egyik
jelenete

resztvágó fűrész) a döntési irány ol
dalán alávágják, aztán kifej szézik,
beró-ják (kihajkol), ez a kivágás a
vezeték (hajk), hogy dűlés-e legyen
a fának, majd a másik oldalról fű
résszel döntik (rávágás). Ha előre
nem er eszt-hetik (ereszt) a fát, fej
szét ütnek a vágásba és oldalra
hajt-ják.
Ha talló vágás van, tallóra vág
nak (tarvágás), a földtől 20—30 cmre fűrészelik el a törzset, a földben
maradt rész a tuskó (tuskó). Ha ma
gasra vágták, a kaparás szólt, hogy
ne hagyjanak ilyen magas nj/ak-akat.
A több méter hosszú szerszámfá
nak való törzs a rönk (rönk). Az öl
fának való el nem hasított törzs a
kugli, ha elhasítják, hasáb (hasáb).
Amit nem tudnak elhasítani, az a
görcs (ágtuskó).
Ahonnét a fákat kivágták már, de
a rönkök, kuglik még ott vannak, az
az ágyás.
Ledöntés után kinyesik (legallyaz
zák) a fát, az ágakat félre dobják,
és elkezdik fűrészelni (darabolni). Az
egyik ember viszi a fűrészt, ez a fű
részes, a másik a rőfös, nála van a
rőf vagy strikk, egy 1 m hosszú rúd,
ami mérték és egyben emelő is. A
törzseket és vastag ágakat minősé
gük szerint rönk-be vagy öl-be vág
ják. A rönk hosszabb-rövidebb szer
számfának való, az ölfa 1 m-es tűzi
fa.
A rönk közepén négy ujjnyi csíkot
le kell hántani, ez a gyűrűzés (gyű
rűzés), itt mérik a vastagságot a
subler-rel (átlaló).
Vannak csoportfá-k,
melyek a
földtől pár méterre vastagon elágaz
nak. Ezeket csak úgy lehet leeresz
teni, ha ölfából állás-t raknak alá,
vagy felmászva fűrészelik el.
Ha a fa sima területre dől, elfek-
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Jávorka—Csapody: Erdő-mező vi
rágai, harmadik bővített kiadása. A
gyakorlati életben is mind szüksége
sebbé válik a növények, az erdő szí
nes köntösű lakóinak ismerete. Az
erdésznek ma már kissé botanikus
nak is kell lennie. Hányszor találko
zunk olyan erdésszel, aki közömbö
sen halad el az erdő növényei mel
lett. Pedig az erdő növényvilágát
most már nem lehet kikapcsolni
gazdálkodási tevékenységünkből. Az
erdőt járó és a korszerűbb erdőgaz
dálkodás útjait kereső erdész sem
hagyhatja figyelmen kívül az erdő
lágyszárú növényeit. Sajnos, sokszor
a kirándulók, a turisták, a termé
szetjárók túlságosan is jól ismerik
erdei növényeinket. Annál szomo
rúbb, ha az erdész a leggyakoribb
növényeket sem ismeri. Magunk és
hivatásunk érdekében le kell vet
nünk az erdő növényei iránti közöm
bösséget. Meg kell ismerni az erdei
növények társadalmát, meg kell ta
nulni nevüket és így a botanizálás
nem csak szórakozás lesz, hanem ko
moly ismerkedés az erdőművelés
egyik alapvető tudományával, a nö
vénytársulás tanával. Ezekhez az
ismeretekhez segít hozzá könyvkia-

dásunk újdonsága, a harmadízben
megjelentetett
Jávorka—Csapody:
Erdő-mező virágai. Legyen ez a
könyv a kezünkben kora tavasztól
késő őszig, hogy hozzásegítsen min
den kutató, vizsgálódó erdészt er
dőink ezerarcú és színes növényvi
lágának megismeréséhez. (Mezőgaz
dasági Kiadó, ára 35,— forint.)
Csötönyi József
Méhészeti Zsebkönyv 1959. Üj kis
kézikönyv jelent meg az 1959-es év
re a méhészek számára. Érdekes és
hasznos olvasmányai bizonyára nagy
érdeklődést keltenek a méhészek tár
sadalmában. A zsebkönyv bőséges
anyagából kiemeljük Örösi Pál Zol
tán összeállítását tizenkét esztendő
méhészeti irodalmáról, Kulcsár Bá
lint igen fontos tájékoztatóját a mé
hészeti jogszabályokról, ugyancsak
rengeteg gyakorlati tudnivalót talál
az olvasó a méhek szállításáról szóló
írásban, valamint Bak Ferenc kis ta

címen írt igen értékes, szakszerű ta
nulmányt a Móra Ferenc Múzeum
évkönyvébe Csongor Győző. Az
alföldi zsombói erdő születését, éle
tét hűen eleveníti meg a szerző. Azt
ajánlja, hogy a ritkaság számba menő
zsombói ültetett erdőt jobban véd
jék, hogy tartsák meg „tanúfának“ a
kiöregedett fenyőfákat. Az alföldi
nyárfatermelés tudományos vizsgáló
dását is elősegítené, ha Zsombón
nyárfagyűjteményt letsítenének. A
figyelemreméltó természeti objek
tumra azért is szükség volna, mert
csodálatosan gazdag aljnövényzet ta
nulmányozása tudásbeli gyarapodást
jelentene a szegedi erdészeti techni
kumnak, az ásotthalmi erdészeti szak
iskolának, de a szegedi egyetem
nek is. Kevés költséggel, ültetett
fenyvessel, mocsárerdővel rendbe le
hetne hozni ezt a kincset érő alföldi
erdőt.

szik; ha középen gödör vagy mélye
dés kerül alá, meghidal. Ezekben
könnyen elül a fűrész, ilyenkor a
fejszét ütik a vágásba, hogy nyom-a
legyen a fűrésznek.
Főleg a fehér nyárfa szokott repedékes, kártyás lenni, ez szerszámfá
nak nem használható.
Ha sok a fűrészelt fa, nekilátnak
behasítani. Vagy a kugli két végé
hez állnak egymással szemben, és az
egyik belevág a fejszével a vasta
gabb, alsó végébe, a másik pedig
mögé vág, kíséri a repedést, vagy pe
dig a fejszét, — esetleg keményfa
ék-et vernek bele súlyok-kal. A súly
kot a szeremléiek sukk-nak mondják,
mert egy suk hosszú gömbfa darab
ból készítik. A közepén lyukat fúr
nak a nyélnek, a két végére vaska
rikát húznak, a peremét pedig köiiilverik rágyür-ik.
Minden szombaton berak-ják (be
rak) a fát.^Két db 2 m ölf akaró-t üt
nek a földbe, és mellé stószol-nak,
ölez-nek. A hasábokat mind egy
irányban fektetik, bél-be (bél) rak
ják, úgy, hogy alul 1 m legyen a
fekvés-e, ide újabb ölfakarót ütnek
le. Ha több mint fele magasságig fel
rakták (a teljes magasság 135 cm),
kétágú sütt karó-kat keresnek, azok
villás ágába befogják az ölfakarót,
az ágakra pedig újabb hasábokat
fektetnek, hogy ez a csat ne engedje,
szétdőlni a karókat. Sütt fd-nak ne
vezik a nap által kiszárított szívós
ágakat, melyek nem hasadnak és ne
hezen törnek.
Az ölezés után összeszedik az ágfá-t, baltásfá-t (ágfa, baltásfa), baltásprigli-t. A 3 cm átmérőnél véko
nyabb ágakból egy gúzsos rőzsé-t ké
szítenek, mivel ez 1 m-nél alig hoszszabb, elég egy helyen átkötni. A
vastagabb és hosszabb ágakból kötik

a két gúzsos rőzsé-t. A 2—3 m hoszszú, kar- vagy annál is vastagabb
kévésfá-t (kévésfa) fasiná-nak is
mondják.
Ha naponként hazajárnak, össze
gyűjtik az elhullott vakág-akat is —
száraz ág, melyről már a haja is le
jött, — kévébe kötik — ez a pinkli
—, és esténként hazaviszik.
Tallóvágás után kiszedik a tuskókat is. Ennek sokszor lefelé is van
egy gyökere. Ilyenkor körül kell ásni
a tuskót és fejszével csigrázni, kö
rül faragni, s mikor kidől, a gyökér
olyan hegyes, mint a csigra, a fa
csiga, melyet a gyerekek szoktak os
torral hajtani. A tuskót a fűrészelt
végtől kell hasítani. A fejsze mellé
éket ütnek, és mikor az egészen be
megy, megfordítják, és így hasítják.
Mikor már csak egy-két keresztben
növő gyökér tartja össze a tuskót,
„már a gatyá-]a tartja, azt kell el
hasítani“. Az olyan tuskót, melynek
lefelé is van gyökere, könnyű elha
sítani, mert ha belevágnak a fa
szív-ibe, végighasad.
Az erdőben megszabott távolságok
ban egymástól széles utak, léniá-k
vannak, ha az ágak nagyon kihajta
nak, lénia pucolás van.
A töltött utakat rampá-nak neve
zik.
Az egész terület kivágása után a
fát a fuvarosok a placc-ra, faplacc-ra
hordják. Ma már kísérleteznek könynyen szerelhető kötélpályás szállító
berendezésekkel is. A placc lehetőség
a vasút vagy a Duna közelében van,
hogy az elszállítás könnyebb legyen.
Itt hosszú sorokba rakják a fát úgy,
hogy a sor két végén egy-egy, vagy
két-két stósz-t raknak, egyik sort
hosszába, másikat keresztbe fektetve
kalická-ba (kalicka), közben pedig
bél-be. A fára a fapásztor ügyel.

Az erdővágók régente kerek gunyhó-t, később dinnyés gunyhó-t épí
tettek maguknak a munka idejére,
melyben két-három fűrész lakott
együtt, 4—6 ember. Ez utóbbi gunyhóhoz két-két ágast összetámasztva
leszúrtak, a tetejére egy horogfá-t
fektettek, oldalt is néhányat hozzá
támasztottak, vízszintesen pedig kétkét melyfá-t, ehhez támogatták a fa
hasábokat három sorban egymás fölé.
A tetejét vízszintesen fektetett hasá
bokkal védték, középen füstlyukat
hagyva. Két oldalt az alsó hasábsor
magasságáig földdel is behányták. Az
ajtót vesszőből, sásból fonták és a
nyílásba támasztották. Ezek a gunyhók eltűnőben vannak, mert az er
dészet gondoskodik épített munkás
szállásokról. A gunyhóban a fekhely
szalma vagy csádé, magas gaz volt,
szélére rönkfát fektettek. Középen
volt a tűzhely, melynek végére két
db vastagabb törzset fektettek fejfá
nak, erre keresztbe több hasábot.
Egy rakat-ra 10—15 is rámegy. A tűz
mellett főzték fazékban, később bog
rácsban vagy lábosban a krumplit
csipi-vel — csipedett — vagy galcsival — galuska — vagy babot stb-t.
Mindenkinek volt egy kar hosszúságnyi ujjnyi vastag vakág-a, mely
nek tüzes végével rágyújtottak. Ez
volt a cseszefa.
Az erdők közelében sok facsiszár
is akad, összeszedik1 a hullott ágakat,
meglopják a stószokat. Tavasszal,
ahol szép malát — sűrű fűzfabokros
rész — van, a.fákat, bokrokat félig
befűrészelik, az a nyár folyamán ki
szárad, ősszel már kész fá-ra men
nek. Ha több kévét kell gyalogosan
szállítaniok, egyiket elviszik egy da
rabig, visszamennek a másikért,
zónáz-nak.
Solymos Ede

nulmányában, amelyben a méhészet
és a növényvédelem összefüggéseit
tárja fel. A zsebkönyv Koltay Pál
szerkesztésében jelent meg (Mező
gazdasági Kiadó. Ára: 9,— forint.).

-= ZSOMBÓI ERDŐ=-

23
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

híre k

______________________________________ «----------------------

A Balaton

KELETKEZÉSÉRŐL,
FEJLŐDÉSÉRŐL
és JÖVŐJÉRŐL

érdekes tanulmányt közöl a Termé
szettudományi Közlöny ez évi első
száma dr. Entz Béla, a biológiai tu
dományok kandidátusa tollából. Meg
állapítja, hogy a tó medre, ha las
san is, de fokozatosan feltöltődik. A
szél rengeteg port szállít a tóba és
a Zala, valamint a tóba ömlő szá
mos patak sok hordalékot is zúdít a
vízbe. Szükséges tehát, hogy az em
ber a kezében levő hatalmas ener
giaforrások birtokában törekedjék
arra, hogy a balatoni tájat a maga
ezernyi kincsével és csodálatos le
nyűgöző
szépségével
megőrizze.
Ugyanebben a számban találjuk töb
bek között Jakucs László ismerteté
sét az aggteleki Békebarlang gyógyhatás vizsgálatának első eredményei
ről. Az eddigi megállapítások szerint
a barlangban rendszeresen tartózko
dóknál több légzőszervi betegség fel
tűnő és szokatlan gyógyulását észlel
ték. Ide tartoznak főleg az asztmati
kus megbetegedések, de szamárkö
högés, légcsőhurut, hangszálgyulla
dás esetében is észleltek már ked
vező eredményeket.
Kinevezés. Az Országos Erdészeti
Főigazgatóság vezetője Kutasy Vik
tort az Erdőgazdasági Tervező Iroda
igazgatói teendőinek ellátása alól
felmentette és egyidejűleg, kinevezte
a balatoni el vidéki állami erdőgazda
ság igazgatóhelyettes főmérnökévé,
ugyanakkor Nyirádi Lajos főmérnö

köt az OEF-nél betöltött munkaköre
alól felmentette és egyidejűleg meg
bízta az Erdőgazdasági Tervező
Iroda igazgatói teendőinek ellátásá
val. — Dr. Pompéry Bélát, a szent
endrei kocsigyár főkönyvelői teen
dői alól felmentette és egyidejűleg
megbízta a Furnír- és Lemezművek
főkönyvelői teendőinek ellátásával,
ugyanakkor Almássy Pált, a tolna
megyei állami erdőgazdaság főköny
velői teendőinek ellátása alól fel
mentette és egyidejűleg a szentend
rei kocsigyár főkönyvelői teendőinek
ellátásával megbízta. — Végül Ki
rály András számviteli felügyelőt a
tolnamegyei állami erdőgazdaság fő
könyvelői
teendőinek 'ellátásával
bízta meg.
*

Felmentés. Az Országos Erdészeti
Főigazgatóság vezetője Keresztes
György főmérnököt (balatonfelvidéki
ÁEG) — kérelmére — főmérnöki
teendőinek ellátása alól felmentette,
és munkaviszonyát — az erdőgazda
ság területén végzett jó munkájának
elismerése mellett — megszüntette.
*

Dicséret. Az OEF vezetője a vér
tesi és a börzsönyi állami erdőgaz
daságok 1956—57. évi nagymérvű
eredményromlásának megszüntetése
érdekében főigazgatósági felügyelői
minőségben végzett eredményes és
lelkiismeretes munkájának elismeré
séül Fila Józsefet, a mátrai ÁEG
igazgatóját dicséretben részesítette.

Halálozás. Fejér Kálmán nyugal
mazott erdőmérnök 88 éves korában
Keszthelyen elhúnyt. Régi kollégái
és barátai kegyelettel emlékeznek
vissza egykori munkatársukra.
$

Könyvjutalom levelezőinknek. Az
Erdőgazdaság és Faipar szerkesztő
sége az utolsó negyedév lapszámait
átnézve a legszorgalmasabb levele
zőinket, önkéntes munkatársainkat
könyvjutalomban részesítette. Ezek a
következők: Csötönyi József, Márkó
— Czabán Egon, Debrecen — Ercsényi Géza, Nagykovácsi — Farkas Pál,
Balassagyarmat — ifjabb Fuchs An
tal, Huszárokelőpuszta — Gráczki
László, Lencsenpuszta — Holy Zol
tán, Győr — Kapornaky Gyula, öriszentpéter — Palicza József, Galgamácsa — Raiszky Ottó, Budapest —
Tóth István, Vác — és Vilcsek Já
nos, Szolnok.
*

A 31-es Vörös Gyalogezred volt
katonái, akik a Felvidék, valamint
a román frontszakasz harcaiban
résztvettek, találkozó megbeszélése
és megrendezése céljából közöljék
címüket Forgács Béla volt zászlóalj
parancsnokkal, Budapest, V., Város
ház u. 9—11., fsz. 12., telefon:
189-650 (Fővárosi Tanács).
*

A kecskeméti erdőgazdaság ja
nuár közepén avatta a 620 000 fo
rint költségen épült egy emeletes
új székházát. Ebben a székházban
27 irodahelyiség van.
OLVASÓINKHOZ!
Lapunk régebbi számai kapha
tók vagy megrendelhetők a Mező
gazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó
Terjesztési Csoportjától (Budapest,
V., Vécsey u. 4. Telefon: 311-578.).

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
Nagy, összefüggő erdősé
gekben, ahol a kisvad rit
ka, a róka nem okoz ko
moly károkat. Annál in
A róka legkedveltebb ele
kább a kisvadas területe
ken, ahol a róka elpusztí dele az egér, amelynek
tására már nem puskát, ha combjába megfelelő kis
nem gyorsanölő mérget, el szerszámmal a gyomor felé
sősorban
strichnint kell szúrjuk be a méregfalatot,
használnunk.
Ennek fel de a veréb, a nyúlbél, a só
használására a járási taná zott hering, baromfibél, sőt
csok egészségügyi osztályá a főzött sonka kövérje, az
apró vaj gombócok vagy a
tól kaphatunk engedélyt.
A mérgezés megkezdésé faggyúval bevont mogyoró
re legalkalmasabb a feb szemek, az elhullott nagy
ruár hónap, amikor a va vadak vagy háziállatok hul
dászat már szünetel, he larészeiből készített méreg
lyéül pedig a vadászterüle falatok is alkalmasak erre
tek ama részét választjuk, a célra. Mégis a legcélrave
ahol a tapasztalat szerint zetőbb a róka kedvenc éte
leggyakrabban fordul meg le az egér, amelyet a róka
a róka (erdőmenti szántá gyorsan bekap, s ettől
sok, bokros árkok, dűlők, mindjárt felfordul.
A méregfalatokat legcél
jégborította patakmeder) és
ahol a hó leestével élelem szerűbb a kora esti órákban
után kutat. Itt helyezzük el elhelyezni a kiválasztott te
a friss, kristályos strichnin- rületen, egymástól 10—15
nel töltött méregfalatokat, lépés távolságra és jó, ha
amelyeknek
akkoráknak meg is számoljuk a kihe
kell lenniök, hogy a róka lyezett darabmennyiséget.
Az elhelyezésnél úgyneve
egyszerre befalhassa.

RÖKAMÉKGEZL.S
zett „vonszalékot“ vonunk
magunk után madzaggal,
ennek végét hátizsákhoz
erősítve, hogy kezeink sza
badon maradjanak. Más
nap reggel már kint kell
lennünk, hogy fölszedjük az
elhullott rókát s az el nem
fogyasztott méregfalatokat
is.
Jó, ha a mérgezés meg
kezdése előtt a környék la
kosságát dobszóval vagy
máskép értesítjük erről és
jutalmat is Ígérünk minden
megtalált és beszolgáltatott
róka után, felhíva minden
kit a veszedelemre, amit az
elhullott róka, vagy a mér
gezett madarak felhaszná
lásával magára zúdít ezek
megtalálója. Csak ennek
megtörténte után helyezzük
ki a méregfalatokat.
A strichnin behelyezése a
méregfalatokba nagy fi
gyelmet és óvatosságot kö

vetel. Legcélszerűbb erre a
célra gumikesztyű haszná
lata és erre van szükség a
nyúzásnál is, mert ha vé
letlenül seb esik a kezün
kön, a méreg és a vér érint
kezése katasztrófát idézhet
elő. A mérgezés befejezté
vel a fenmaradf falatokat
égessük el és ássuk jó mé
lyen a földbe.
Ha a frissen esett hó túl
puha, jó ha letapossuk, és
így helyezzük erre a terü
letre a mérgezett falatokat.
A méreggel töltött verebe
ket, vagy más madarakat
legcélszerűbb bokrokra ala
csonyan felakasztani, vagy
bokor alá helyezni, mintha
ott fagytak volna meg. Cél
szerű a kihelyezett méreg
falatok mellé kis jelző ágat
is kitűzni, mert az ellen
őrző járatok során így könynyű a méregfalatok számon
tartása és a mérgezett te
rület bejárása.
Szőllősi József
megyei erdészeti és vadászati
felügyelő
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Március 10-től április 10-ig kerül megrendezésre immár má
sodszor a Fásítási Hónap. Az erdőgazdaságok komoly erőfeszítése
ket tettek a Fásítás Hónapjának sikere érdekében. Széles körben
szerveztek fásítási ankétot a megyei székhelyeken, a nagyobb váro
sokban és községekben. Különösen nagy gondot fordítanak arra,
hogy a termelő szövetkezeteket az eddiginél is nagyobb
mértékben vonják be a Fásítás Hónapjának munkálataiba s ezzel
is elősegítsék a fásítási munka megjavításán kívül a termelőszövet
kezetek anyagi gyarapodását. Felvették a kapcsolatot a KISZ és az
úttörő szervezetekkel, a Népfront-bizottságokkal és egyéb társa
dalmi szervekkel, hogy a Fásítási Hónap eredményességét biztosít
sák. Legfőképpen pedig felkészültek arra, hogy kellő mennyiségű,
jó fásítási anyagot szállítsanak csemetekertjeikből-

Az erdőgazdasági munkások
részleges bérrendezése
A kormány 3014/1959. számú ha
tározatával lehetővé tette az állami
erdőgazdaságok munkásainak rész
leges bérrendezését. Ezzel kapcsolat
ban most az OEF vezetője 9/1959.
számú utasításban intézkedett a bér
rendezésről a munkaügyi minisz
terrel, a MEDOSZ-szal, valamint a
SZOT-tal egyetértésben.
Az utasítás első pontja úgy intéz
kedik, hogy az állami erdőgazdasá
gok részére 1958—59. évre jóváha
gyott béralaphoz a január 1-től szep
tember 30-ig végzett munkák maga
sabb összegű bérezésére külön kere
tet biztosít a főigazgatóság. Ennek a
keretnek a segítségével megfelelő
pótlékolási rendszert kell kidolgozni

és bevezetni az egyes erdőgazdasá
gokban. Ennek a pótlékolási rend
szernek a kidolgozására az utasítás
— amely az Erdészeti Értesítő ez évi
8. számában jelent meg — további
részletes iránymutatást tartalmaz.
1959. október elsejei hatállyal a
pótlékolási rendszeren kívüli összes
egyéb változtatásokat is végre kell
hajtani. Ezen belül elsősorban töre
kedni kell a fajuttatás bérkiegészítő
jellegének fokozatos kiküszöbölésére.
Az utasítás alapján az erdőgazda
ságok kidolgozzák végleges bérsza
bályzatukat és azt kötelesek 1959.
augusztus
15-ig a főigazgatóság
munkaügyi osztályához beterjeszteni.

CÍMKÉPÜNK

ERDOGAZDASAG
És FAIPAR
1959. évi 3. szám. Ára 2 forint.

Erdősítés a Balaton menti köves
kopáron

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
Főszerkesztő:
DR. BALASSA GYULA
Felelős szerkesztő:
ÁKOS LÁSZLÓ
«
Megjelenik minden hó 16-án
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 61.066 (vagy átutalás a M. N. B.
47. sz. folyószámlájára).
Példányszám 3300
47394-689/2 - Révai (Fel.: Povárny Jenő)

Budai üdülés
az erdőgazdaságok
dolgozóinak
A Földművelésügyi Miniszté
rium sporttelepe mellett, a Lejtő
úton befejeződött annak a kor
szerű üdülőháznak az építkezése,
amelyben a mezőgazdasági
és
erdőgazdasági dolgozók budapesti
látogatásuk vagy üdülésük alkal
mával szállást és étkezést kaphat
nak. A 23 szobás házban tíz szo
bával egész évben az erdőgazda
ságok rendelkeznek. Eszerint az
erdőgazdaságok saját hatáskörü
kön belül egy-egy szobát biztosít
hatnak a gazdaság dolgozói szá
mára, hosszabb vagy rövidebb bu
dapesti tartózkodásra. A budai
üdülőház lehetőséget ad arra, hogy
az erdészeti dolgozók felkeressék
a fővárosi gyógyhelyeket, szín
házakat és egyéb kulturális intéz
ményeket. A sporttelepen válto
zatos sportolási lehetőségek, uszo
da, tekepálya áll a dolgozók ren
delkezésére. Biztosították a napi
háromszori étkezést is. Az épüle
tet a belső munkálatok befeje
zése után, előreláthatólag még a
tavasz folyamán átadják rendel
tetésének.

Két új tanszék a Soproni
Erdőmérnöki Főiskolán
A Soproni Erdőmérnöki Főiskolán
a faipari szak oktatására faipari gép
tant tanszéket és fatechnológia II.
tanszéket létesítenek. A faipari géptani tanszék feladata az általános
géptan-, az erdőgép- és energiagaz
daságtan és a faipari géptan tudo
mányszakok oktatása és az ezekkel
kapcsolatos tudományos munka vég
zése. A fatechnológia II. tanszék
feladata a fa kémiai-technológia, a
fűrészteleptan, a farost- és lemezgyártástan, a faszárítástan tudomány
szakok oktatása és az ezekkel kap
csolatos tudományos munka végzése.
A faipari géptani tanszék május
elsején, a fatechnológia II. tanszék
pedig szeptember elsején kezdi meg
működését.

Megjelent az erdőgazdaságok
ügyrendjéről szóló utasítás
Az Erdészeti Értesítő ez évi 6.
számának mellékleteként megjelent
az OEF vezetőjének 4/1959 számú
utasítása az állami erdőgazdaságok
ügyrendjéről és szervezetéről. Az
ügyrend iránymutatása alapján az
erdőgazdaságok március 15-ig készí
tették el saját és beosztott részlegeik
ügyrendjét.
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A Szovjet - Magyar Barátság
hónapja aláhúzza és elmélyíti azt a barátságot, azt az összetartozást, amely a magyar népet a szovjet néppel
összekapcsolja — és egész éven át tart. Ilyenkor a művészeti és tudományos, politikai és társadalmi kap
csolatok eseményei összesűrűsödnek, de egész fejlődő és virágzó életünkön folytonosan érezzük ennek a ba
rátságnak rendkívüli jelentőségét, történelmi szerepét.
A XXI. Pártkongresszus eseményei, határozatai, a Szovjetunió hétéves tervének grandiózus programja,
amely már átvezet a szocializmus korszakából az eleven és valóságos kommunizmus korszakába: mindez mint
hatalmas, lobogó fáklyafény világítja meg az utat, amelyen nekünk is járni kell. A szovjet—magyar ba
rátság tartalmát és értelmét világítják meg Kádár János elvtárs szavai, hogy „a Szovjetunió sikerei, a
szovjet nép által már meghódított magaslatok is mutatják, hogy érdemes élni, még jobban és lelkesebben
dolgozni a szocialista jövőért!“
A Szovjet—Magyar Barátság Hónapjának ünnepi hangulata ismét hangsúlyozza, hogy a magyar nép
milyen rengeteget köszönhet a Szovjetuniónak. A XXI. kongresszus rendkívüli jelentőségű esemény volt a
világ népeinek békés együttélése szempontjából is. Ennek a termékeny békének a szédületes perspektíváit
állította elénk a Szovjetunió új, az egész gazdasági és társadalmi életet átfogó hétéves terve. Erre a termé
keny békére van szüksége a magyar népnek is, hogy a szocialista tábor együttesében mi is erőteljes
lépésekkel haladhassunk előre jövendő fejlődésünk útján. Ennek a fejlődésnek a záloga a szovjet—magyar
barátság!

AZ ERDŰK
TVTsgyven éve, hogy a munkásság először ragadta kezébe
a hatalmat, 40 éve, hogy kikiál
tották a Magyar Tanácsköztár
saságot. A külső erők és a belső
reakció kettős aknamunkája mi
att sajnos csak rövid ideig volt
a munkásoké a hatalom, s ez
alatt a 133 nap alatt is állan
dóan harcolni kellett a létért, a
fennmaradásért. E küzdelmes
napok nem tették lehetővé,
hogy a Magyar Tanácsköztár
saság a valóságban is kifejtse
az új, a szocialista erdőpolitikát,
hogy végetvessen az erdők ki
rablásának, s tervszerű telepí
tési politikával meggyógyítsa az
ezeréves sebeket.
Mégis ez alatt a 133 nap alatt
is néhány olyan rendeletet ho
zott a Magyar Tanácsköztársa
ság kormánya, amely megmu
tatta: mit tett volna az erdők
védelme és telepítése érdekében
a munkáshatalom.
Az első és legjelentősebb lé
pés az erdők köztulajdon
ba vétele volt. A Földművelés
ügyi Népbiztosság külön rende
letet bocsátott ki 66/FN szám
alatt, amely minden kétséget éloszlatóan kimondja, hogy az er

dőket éppen úgy köztulajdonba
kell venni, mint a többi földe
ket. A rendelet így hangzott:
§. A Forradalmi Kormány
zótanács XXXVIII. számú, a
közép- és nagybirtok köztulaj
donba vételéről szóló rendeleté
nek 2.—4. §-ai az erdőbirtokok
ra is érvényesek azzal az elté
réssel, hogy a 2. §-ban említett
mezőgazdasági ipari üzemek he
lyett az erdei szállítási berende
zéseket (erdei vasútok, jaúszta
tó csatornák stb.) kell érteni.
2. §. Az előző §. nem vonatko
zik a Forradalmi Kormányzóta
nács idézett rendeletének 3. §-a
értelmében minősített kis- és
törpebirtokosok
tulajdonában
lévő azokra a kisebb erdőkre,
amelyek a kis- vagy törpebir
tokkal összefüggően egy tagban
fcküsznek és a tulajdonos házi
és gazdasági faszükségletét meg
haladó famennyiség termelésére
nem elegendők és nem is alkal
masak“.
íAlyan alapvető rendelkezés
” volt ez, amely lehetőséget
adott volna a Tanácsköztársaság
nak, hogy végrehajtsa a tervsze
rű erdőpolitikára vonatkozó ren
delkezéseit. A köztulajdonba

vétellel ugyanis megszűnt az
erdők kizsarolásának lehetősé
ge, az erdők szétaprózottsága, s
lehetővé vált, hogy központi
akarat szerint történjék az er
dők felhasználása.
A Forradalmi Kormányzóta
nács az erdők fenntartása és
védelme érdekében is már igen
korán rendeletet bocsátott kiEzt a rendeletet csak akkor tud
juk értékelni igazán, ha elkép
zeljük, hogy 4 évi háború után
milyen megdöbbentő fahiánnyal
küzdött az ország, s ehhez még
hozzá számítjuk azt is, hogy az
antant-csapatok a szénbányák
legnagyobb részét megszállva
tartották, s ezért sok esetben
még a szenet is fával kellett
volna pótolni.
Tűnnek ellenére a Forradalmi
Kormányzótanács rendele
té a többi között a következőket
mondotta ki:
t
„1. §. Erdőt irtani (fákat, cse
metéket, cserjéket gyökerestől
eltávolítani stb.tilos.“
„3. §. A hatóságilag jóváha
gyott gazdasági üzemterv sze
rint kezelt erdőkben a haszná
latokat az üzemterv szerint kell
gyakorolni. Az üzemtervtől va
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ló kisebb eltérésnek pedig csak
a Földművelésügyi Népbiztos
ság engedélyével van helye.
4. §. Azokban az erdőkben,
amelyekre hatóságilag jóváha
gyott gazdasági üzemterv nem
áll fönt, fát kihasználni akácsarjerdőben és cserhántó üzem
ben kezelt erdőben a terület
1/20-ad részénél, más erdőknél
pedig a terület 1/40-ed részénél
többet egy éven belül nem sza
bad. Ettől eltérést csak a Föld
művelésügyi Népbiztosság en
gedélyezhet.
Az engedélyt csak az erdésze
ti megbízott útján lehet kérni.“
„6. §. A kihasznált erdőterü
leteket kellő időben szükség
esetén mesterséges erdősítés út
ján is föl kell újítani.“
A Forradalmi Kormányzóta
nács LXXIII. számú rendel ete
tehát egyszerűen megtiltotta az
erdők irtását, és a szálerdőkben
igen hosszú, mintegy 90 éves
vágásforgókat írt elő. Ha az idő
megengedte volna, hogy ezt a
gyakorlatban keresztül vigyék,
ez megmentette volna erdeink
faállományát, s egészen bizto
san elkerültük volna az erdők
nek az 1920-as években történt
kizsarolását. Különösen nagy
gondot fordított a Tanácsköz
társaság a talaj védő és legelő vé
dő erdők fenntartására és azok
megóvása érdekében a Földmű
velésügyi Népbiztos külön ren
deletet is adott ki.
!VTai ember számára igen érdeA kés
a
Kormányzótanács
rendeletének 3. §-a, amely vég
eredményben a tervgazdálko
dást vezette volna be az erdő
gazdaságban- A Tanácsköztársa
ság erdőpolitikájának irányítói
ezt a tervgazdálkodást igen szi
gorúnak és pontosnak képzelték
el, amit mutat a paragrafusnak
az a része is, amely kiköti, hogy
az üzemtervtől való kisebb el
térés is a Földművelésügyi Nép
biztosság engedélyétől függ.
A Magyar Tanácsköztársaság
azonban már az erdők telepíté
sére is gondol, mégpedig olyan
időben, amikor az országnak
más nagy feladatok teljesítésé
re kellett az erejét összpontosí
tani. Ez minden bizonnyal azt
mutatja, hogy a magyar prole
tárdiktatúra vezetői
mélyen
megértették a tervszerű erdő
gazdálkodás, az erdővédelem és

az erdősítés jelentőségét, ok
szerűen számoltak azzal a hatal
mas nemzeti kinccsel, amelyet
az erdők jelentenek.
anácsköztársaságunk
rövid
* fennállása
természetesen
nem tette lehetővé, hogy mind
ezeket a célkitűzéseket apró
részletekbe menő rendelkezé
sekkel biztosítsák. Az alapvető
rendelkezések azonban megje
lentek, s ezek a rendeletek vilá
gosan mutatják, hogy miként
kívánták rendezni a magyar er
dők ügyét, milyen gazdasági el
képzeléseik voltak. Ezek az el
képzelések pedig mai ismere
teink világánál is helyesnek bi
zonyulnak, s lényegében mai erdőgazdasági politikánk is az ak
kor meghirdetett elveket igyek
szik valóra váltani.
A Magyar Tanácsköztársaság
rendeletéi azért is fontosak és
érdekesek számunkra, mert a
magyar erdők történetében vég
eredményben ez volt az első
olyan rendelet, amely radikáli
san igyekezett megszüntetni az
erdők kiirtását, okszerű módon
akarta biztosítani az erdők te
lepítését, s legelsősorban: az
erdők köztulajdonba vételével
biztosította volna azt, hogy el
képzelései valóra is váljanak.
Az 1879-es erdőtörvényt elő
készítő ,,Erdőügyi Bizottság“
már annakidején célul tűzte ki,
,,hogy a máris aggasztó mérve
ket
öltött
erdőpusztításnak,
amennyire lehet végevettessék

és egy okszerű, állandó biz
tos jövedelmet nyújtó kezelés
állapíttassák meg.“ Ezt a célját
azonban az 1879-es erdőtörvény
soha sem érte el és tulajdonkép
pen 1919-ben nyílott volna rá
alkalom először, hogy a több
ezeréves pusztításnak ne csak
papíron, hanem a valóságban is
„végevettessék“.
I/ ülső
erők és belső árulás
azonban
megakadályozta
abban, hogy tervét teljesítse.
Pedig az utolsó 100 esztendő
alatt egyes megyék terültén az
erdőknek
fele-háromnegyede
kipusztult. Ez a rettenetes pusz
títás volt az oka annak, hogy a
két világháború között a faim
port összege rendszeresen felül
múlta búzaexportunk összegét.
A Magyar Tanácsköztársaság
sajnos nem tudta valóra váltani
terveit. A terveket azonban fi
gyelmeztetésként hagyta ránk,
intőjelként, hogy mi ugyanúgy
becsüljük meg az erdőt, mint
ahogy ők meg akarták becsüli,
s hogy végezzük el mindazokat
a feladatokat, amelyeket ők el
akartak végezni.
A felszabadulás óta eltelt
években adósságunknak jelen
tős részét leróttuk, hiszen köz
ismertek a magyar erdőgazda
ságnak a legutóbbi években el
ért eredményei. A Magyar Ta
nácsköztársaság emléke azonban
arra kötelez, hogy erőfeszíté
seinket a jövőben tovább fo
kozzuk!
(a.)

Német József kőszegi erdészetvezető újítása: szőlőkarókérgező-gép
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Példamutatóan segítik
a termelőszövetkezetéket a Győr megyei
és Vas megyei erdőgazdaságok
A győri erdőgazdaság a termelő
szövetkezetek fejlesztésének támo
gatásában példát mutatott. A megye
területén lévő és alakuló termelő

saját teherautójukon érkeznek a tsz.
dolgozói az erdőbe

szövetkezeteket több vonatkozásban
segítik. Először is
az újonnan alakult termelőszöszövetkezeteket patronálják,
segítik a tervkészítés, a könyvelés
terén, azontúl pedig a lehetőség ha
tárain belül épületfát biztosítanak az
építkezést megkezdő termelőszövet
kezeteknek. Természetesen a fásítási
tervük készítésénél is ott vannak az
erdőgazdaság szakemberei.
A Győr megyei termelőszövetke
zetek ezzel szemben munkát aján
lottak fel az erdőgazdaság számára.
Nem is akármilyen munkát!
A rábacsanaki Petőfi és Kossuth
termelőszövetkezetek
minden nap reggel hét órára a fa
termelés helyszínére viszik gépko
csival a termelőszövetkezetek tag
jait, akik fakitermelési brigádot ala
kítottak a mórichidai, tekepusztai ré
szen és kiváló munkát végeznek az
akác
véghasználati
termelésben.
Februárban egy 500 köbméteres vá
gásba álltak be. Azt tapasztaltuk,
hogy alacsony tuskót hagynak és az
értékes faanyagot nem teszik a tuskóba, a vastag tűzifát az ágfába,
azonkívül a bányadorongot is kivá
logatják. A termelőszövetkezetiek
munkaegységben kapják a munkabé
rüket, tehát nem érdekük a nép
gazdaság megkárosítása. A számí
tásukat ott találják meg, hogy fe
gyelmezett munkájukkal nagyobb
teljesítményt tudnak naponta felmu
tatni. Itt is, mint
a csornai Új Élet tsz, valamint
a leveli Boldog Jövő tsz.
gyérítésíi és tisztítási munkájában
egyetlen egy fegyelmezetlen munkás
sal sem találkoztunk és az erdőgaz
daság dolgozói azt mondják, hogy a
termelőszövetkezetek tagjai között
alkoholista nem található és példás
rendben dolgoznak.

A Győr megyei tapasztalatok azért
is jelentősek, mert a termelőszövet
kezeti mozgalom gyors ütemben fej
lődik és számolni kell azzal, hogy
nagyon sok helyen termelőszövetke
zetek adnak majd munkaerő-segítsé
get az erdőgazdaságoknak. A győri
erdőgazdaság az ilyen természetű ta
pasztalatokon kívül elölj ár abban is,
hogy
a hédervári Rózsa Ferenc, vala
mint a leveli, a novákpusztai, a
magyarkimlei termelőszövetkeze
tekben
már az idén komoly belterületi fá
sítást végez. Az erdőgazdaság szak
emberei talajmintát vesznek és ki
választják a legmegfelelőbb fafajtát;
ahol lehetséges nyárfát telepítenek.
A termelőszövetkezeteknek elegendő
ingyen csemetét biztosítottak, de a
termelőszövetkezeteknek nyújtott se
gítség ebben még nem merült ki, hi
szen a lajtaközi erdőkben a közle
gelő nélküli termelőszövetkezeteknek
megfelelő legelőrészt is adtak át.
Ezenkívül a leveli Boldog Jövőnek

A rábacsanaki tsz. tagok a fatermelésnél

2 köbméter, a győrszentiváni Üj Uta
kon tsz-nek 6 köbméter, a hédervári
Rózsa Ferencnek 6 köbméter, a
könnyi December 21-nek 2,5 köbmé
ter, a farádi Felszabadulásnak 5 köb
méter, a bőnyrétalapi Szabad Május
1-nek 9 köbméter, a tápi Béke tsznek 10 köbméter, a rábaszemerei
Petőfinek 7 köbméter, a győri Új
Életnek 2,5 köbméter, a feketeerdői
Úttörőnek 3 köbméter, a csornai Új
Életnek 2 köbméter, a mihályi Tán
csicsnak 6 köbméter
szarufának alkalmas karámfát
juttattak, hogy ezek a termelőszövet
kezetek haladéktalanul építkezni
tudjanak és tovább haladjanak a
nagyüzemi gazdálkodás kialakításá
ban.
A Győr megyei erdőgazdaság mér
nökei az építkezések tervkészítésénél
is ott vannak, nem szólva arról, hogy
a területükön lévő erdőgazdasági ná
dasokból is átengedtek a termelőszö
vetkezeteknek, hogy a termelőszövet

kezetek a kitermelt náddal fedhes
sék az istállóikat.
A szombathelyi erdőgazdaságban
az összes gépek januárban javítóba
kerültek, hogy a nehéz novemberi—
decemberi termelési, szállítási mun
kák után, újult erővel végezhessék
a munkákat. A szombathelyi erdő
gazdaságban ugyanis egyetlen egy
köbméter famennyiség sem húzódott
át a második negyedévre a szállítási
tervük teljesítése során. Ehhez a gé
pek intenzívebb kihasználását kel
lett biztosítaniuk és az anyagmozga
tást a nehéz körülmények között is
sikerrel elvégezték. Egyes helyeken
a lovak hasáig ért a sár, de a mun
kát nem hagyták abba, folyamatosan
szállítottak. A vontatók két-két pót
kocsival dolgoztak. Ha az idő úgy
alakult, akkor figyelték a terepet és
ha már szállítani lehetett, azonnal a
helyszínre irányították a gépeket.
A nehéz november—decemberi
időszakban teljesítették a fűrészrönk-termelés negyedéves tervét, a
termelt anyagot azonnal rakodóra
szállították. Különösen jó munkát
végzett és végez az őriszentpéteri
erdészet munkás kollektívája, öriszentpéteren a fakitermelő motoros fű
részkezelők közül kiemelkedik Bartha
István. Hekkel László, akik 180—190
köbméter termelést értek el havi át
lagban. Siska Elek pedig 412 köbmé
tert termelt a Druzsba gépével. Szakonv faluban Nemes József brigádja
kétszemélyes gépnél 371 köbméternél
tart. Magyarics Ferenc pedig 250 köb
métert termelt a szombathelyi erdé
szetben a Druzsba génével. A kő
szegi Kovács István tölgyesben, két
személyes motorfűrésszel 341 köbmé
teres, Pomogovics János kétszemé
lyes villanvfűrésszel, ugyancsak töl
gyesben 351 köbméteres havi telje
sítményt ért el.
A fagvártmány-termelés terén is
egvre jobbak az eredmények. Amíg
1956—57-ben 1946 köbmétert, 1957—
58-ban 4894 köbmétert termeltek, ad
dig 1958—59-ben már 8500 köbméter
fagvártmányt kívánnak termelni.
Ebből 4500 köbméter esik a szőlőka(Folytatás a 6. oldalon.)

Tsz. fogatok a faanyag szállításban
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Fahasználati

és fagyártmánytermelési tapasztalatcsere
a keszthelyi erdőgazdaságban
Az Országos Erdészeti Főigazgató
ság rendezésében idén több orszá
gos tapasztalatcserét vettek tervbe.
Az elsőt a keszthelyi erdőgazdaság
területén tartották meg január
30-án.
A tapasztalatcsere résztvevői elő
ször a hidegkúti erdésztelepről kiin
dulva felkeresték a Tátika oldalá
ban fekvő vágásterületet. Itt először
Schneider Jenő igazgató ismertette
az erdőgazdaság általános fahaszná
lati adatait, fa gyártmány termelési
eredményeit, majd a zalaszántói er
dészet munkáját. Ennek az erdé
szetnek tátikai védkerületében meg
kezdett véghasználatot mestersége
sen is elősegített természetes felújí
tásban végzik. A kocsánytalan töl
gyet, a kocsányostölgyet és a bükköt természetes úton újítják fel, a
csereket pedig alátelepítik. Gondot
okoz a 80 százalékban teljes zá
ródásé cserjeszint, amely főképpen
gyertyánból áll. Ezt a cserjeszintet
teljesen kitisztítják. A kialakítandó
elegyarány: a felső szintben bükk 50
százalék, kocsányitalantölgy 50 száza
lék és szálanként vörösfenyő, vala
mint magaskőris; a második szintben
80 százalék gyertyán, 20 százalék
korai juhar; a cserjeszintben főkép
pen fagyai és mogyoró. A most folyó
termelés az első belenyúlás. A ki
termelés gyalufogas és megszakított
háromszögű fűrészekkel történik, de
ugyanitt állították be az egyszemé
lyes Druzsba-rendszerű motorosfűré
szeket is — két darabot — a hossz
tolás munkájára.
Ezen a területen a legjelentősebb
tapasztalat volt a fennakadt fák le
húzására alkalmazott könnyű és ne
hezebb csörlők munkájának bemu-

(Folytatás az 5. oldalról.)
róra, és hogyha egy köbméterben 350
darab szőlőkaró van, akkor ez azt
jelenti, hogy másfél millió karót ad
nak majd a szőlőgazdaságoknak.

Felvonulnak a tsz. fogatok a faanyag
szállításához

A szombathelyi erdőgazdaság is
jeleskedik a termelőszövetkezetek
megsegítésében.
A rádóckölkedi, a rönöki, az őri

tatása. (Erről külön cikkben számol
be Balogh Ferenc lapunk más he
lyén.)
Ezután a tapasztalatcsere résztve
vői megtekintették az uzsapusztai
rakodót és az ottani új fagyártmányitermelő üzemet, majd pedig az erdő
gazdaság tapolcai fagyártmány ter
melő üzemét. A fagyártmányfeldolgozási rönkbe a III. osztályú fűrész
rönk minőséget el nem érő anyagot
hossztolják, ha az erősen ágas vagy
még térgörbe is. Az ilyen rönköt te
hát kizárólag a tűzifa rovására ter
melik és külön jelzést kap. A ta
polcai fagyártmányfeldolgozó üzem
nevéről ezeket a rönköket tapolcai
rönk, vagyis „T”-rön/c néven szállít
ják a fagyártmányfeldolgozó telepek
re. Ezt a választékot 1,2 m-es mé
retben vagy többszörösen hossztol
ják, főképpen 2,4 m hosszban és leg
inkább a tapolcai üzem keretfűrészé
re kerül. Az 1958—59-es gazdasági
évre csaknem 7000 köbméter fagyártmányfeldolgozási fából bányaszéldeszkát, szőlőkarót, bányaféldorongot,
épületfát, parkettlécet, bükk bútorlé
cet, rövid bükkfűré szárút és kerék-

A nagy teljesítményű lehúzó csörlő
munkában

küllőt termelnek \ki átlagosan 67,8
százalékos kihozatallal. Ezt a menynyiségett nagyrészt a tapolcai üzem
dolgozza fel — 5007 köbmétert — a
többit a keszthelyi, az uzsai és a
sümegi erdészet összesen 4 szalagfűrésze dolgozza fel.
A látottak alapján a résztvevők
között élénk vita folyt a fagyártmánytermelés helyes módszereiről.

A minőségi eredményekért indulnak harcba
az Észak magyar országi Fűrészek dolgozói
Az Északmagyarországi Fűré
szeknél az 1958-as évben a
mennyiségi teljesítés állt a cél
kitűzések előterében. Tervüket
ténylegesen 103 százalékra tel
jesítették s ezen belül minden
kiemelt választéknál — a fűszentpéteri, a sorokmajori ter
melőszövetkezetek
fuvaroznak, részt vesznek a tuskókitermelésben, ennek fejében és ezen
felül az erdőgazdaság építési anya
got és szaktanácsadást nyújt a ter
melőszövetkezeteknek.
Búcsú község termelőszövetke
zeti községgé alakulásánál,
de a többi új termelőszövetkezeti
község építésénél is ott találtuk az
erdőgazdaság agronómusát és köny
velőit. Jó munkával, tanáccsal segí
tik tehát a szombathelyiek a vasi
termelőszövetkezeteket.
Még az az újság a szombathelyi
erdőgazdaságban,
hogy
mintegy
10 000 forint értékű hangszert kapott
a megalakult csákánydoroszlói erdész
zenekar az erdőgazdaság központjá
tól. Rábafüzesen is ugyancsak 10 000
forint költséggel most alakul erdész
zenekar, ezenkívül Szentgotthárdon,
Öriszentpéteren színjátszó- és tánc
csoport alakult és a Vas megyei er
dészeti kultúrcsoportok most a fel
szabadulás ünnepére készülnek.

részárú kivételével — a tervben
előírt mennyiségnél jobbat ér
tek el. Most az 1959-es évben a
minőség jegyében indult meg a
munka s erre már a magasabb
faárak anyagi kényszere is ösz
tökéli a dolgozókat.
A vállalat főkönyvelőjének
tájékoztatása szerint az alap
rentabilitást az elmúlt évben az
előírt 10,1 helyett, 10,7-re tel
jesítették. Ez forintban a terv
nek 423 000 forintos túlteljesí
tését jelentette. A várható nye
reségrészesedés összegén kívül
ez azt jelenti, hogy 20 000 forint
jut vállalatfejlesztési alapba és
58 000 forint az igazgatói alapba.
Az idei évben az erdőgazdasá
gok nehéz szállítási körülmé
nyeinek megfelelően megnöve
kedtek a gömbfakészletek. A
jelenleg is 10 000 köbméteren
felüli készlet sok veszéllyel jár,
elsősorban növekszik az anyag
romlás, a töbszörös mozgatás a
munkabéralap túllépésére vezet
és az anyagzúdulások közben a
minőségi
átvétel
lehetősége
csökken.
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Működjenek
ismét a társadalmi bíróságok
Dolgozóink a felszabadulás
óta vesznek részt az igazság
szolgáltatásban. Háborús és nép
ellenes bűncselekmények meg
torlására az Ideiglenes Nemzeti
Kormány már 1945. tavaszán
létrehozta a népbíráskodást. A
népbírósági tanácsokban a jog
végzett elnökön kívül az akkori
koalíciós pártok „laikus“ kép
viselői kaptak helyet. 1947-ben,
a gazdasági rend megszilárdulá
sának időszakában — a jelentő
sebb gazdasági bűncselekmé
nyek tárgyalására — uzsorabí
rósági külön tanácsokat, az ún.
munkásbíróságokat
állították
fel. Az 1949. évi XI. törvény az
összes büntető ügyre kiterjesz
tette a népi ülnöki rendszert, az
1952. évi III. törvény pedig a
büntetőbíráskodáson kívül
a
népi ülnöki rendszert a polgári
bíráskodásra is kiterjesztette.
Ha visszamenőleg vizsgáljuk
a dolgozók tevékenységét az
igazságszolgáltatásban, akkor el
mondhatjuk, hogy egy-egy hi
bától, túl szigorú, vagy túl eny
he büntetéstől eltekintve ez a
rendszer beváltotta azt, amit a
nép és a szakemberek vártak.
Lényeges különbség van a né
pi demokráciánk dolgozóiból ál
ló ún. „laikusbírák“ munkája és
a burzsoá államok ,,igen“-nel,
vagy ,,nem“-mel szavazó esküdtjei között, annál is inkább,
mert a népi ülnökök az igazság
szolgáltatásban teljes jogú bírákként vesznek részt.
A társadalmi tulajdon meg
károsítói és a munkafegyelem
megsértői elleni aktív védeke
zésben nemcsak a bíróságoknak,
hanem a dolgozók széles réte
geinek is részt kell venniök.
Azért, hogy az üzemeken belül
egészséges légkör alakuljon ki a
társadalmi tulajdon kártevőivel,
a munkafegyelem megsértőivel
szemben, a korábbiaknál haté
konyabb és közvetlenebb felelősségrevonási módszerként a
Magyar Népköztársaság Minisz
tertanácsa és a Szakszervezetek
Országos Tanácsa már 1956- ta
vaszán létrehozta vállalatokon,
üzemeken belül a dolgozókból
álló társadalmi bíróságokat.

1956. közepén kezdték meg
működésüket a társadalmi bíró
ságok, de az ellenforradalmi
események — mint annyi min
denben — ebben is törést okoz
tak.
Szükségesnek láttuk, hogy az
Országos Erdészeti Főigazgató
ság vállalatainak területén is
mét felélesszük a társadalmi
bíróságok működését. Erdőgaz
daságaink, üzemeink dolgozói
nak a helyi bíráskodásba való
bevonásával elérjük azt, hogy a
vállalatokon belül olyan légkör
fog kialakulni, amelyben a dol
gozók maguktól bélyegzik meg
a bíróság által elmarasztalt bűn
cselekmények elkövetőit. A tár
sadalmi bíróságoktól tehát ne
velő hatást várunk vállalataink
dolgozóira. Kisebb bűncselek
mények esetében elérjük azt,
hogy azok a vállalaton belül
nyernek elintézést és a kerületi,
járási, megyei bíróságok jelen
legi túlterheltségét csökkentik.
A társadalmi bíróságok hozzá
járulnak ahhoz is, hogy a fenti
bíróságok munkájukat nagyobb
jelentőségű ügyekre irányít
hassák.
Társadalmi bíróságok elé tar
toznak azok az ügyek, melyek:

1. a munkafegyelem megsér
tésével,
2. a társadalmi tulajdon meg
károsításával,
3. a szocialista együttélés sza

bályainak az üzemen belüli
megsértésével,
4. a személyi tulajdon ellen
az üzemen belül elkövetett
cselekményekkel kapcsola
tosak.
A társadalmi bíróságok meg
szervezése, irányítása és ellen
őrzése a szakszervezetek fel
adata. Az üzemen belül a szak
szervezetek munkáját a párt
szervezet, a vállalat igazgatója,
jogtanácsosa és munkaügyi osz
tálya támogatja.
Az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság területén a társadalmi
bíróságokat két lépcsőben kí
vánjuk újjászervezni. Az első
lépcsőbe tartozik az erdőgazda
ságok területén: a Nyugatbük
ki, a Délzalai, a Hajdúsági, a
Csongrádmegyei, a Budapesti és
a Vértesi Állami Erdőgazdaság.
A faipari vállalatok területén
pedig: a Hárosi Falemezmüvek,
a Fumír- és Lemezmüvek, a
Budapesti Fűrészek, a Szentend
rei Kocsigyár, a Szegedi Fale
mezgyár és a Gyufaipari Válla
lat szegedi kirendeltsége. Ezek
a vállalatok már ez év február
végéig létrehozták társadalmi
bíróságaikat. A Főigazgatóság
területén a társadalmi bírósá
gok újjászervezését 1959. ápri
lis közepéig befejezzük.
A társadalmi bíróságok tag
jait a dolgozók választják meg
egy évre- A bírák létszáma 10—
25 fő között lehet. A bírák a
maguk soraikból választják meg
az elnököt és az elnökhelyette
seket. Fegyelmi ügyet a válla
lat igazgatója terjeszt a társa

Emlékfákat ültetnek a nagykovácsi gyermekotthon lakói
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dalmi bíróság elé az Üzemi Bi
zottság egyetértésével, de az az
üzem bármely
dolgozójának
kezdeményezésére is odakerül
het. A három tagú bíróság mun
kaidőn kívül ülésezik és ülése
nyilvános. Hogy nevelő hatását
elérje, célszerű, ha egy-egy tár
gyaláson az üzem dolgozói mi
nél nagyobb számban vesznek
részt. A bíróság határozatában
a dolgozót szóbeli feddéssel,
vagy írásbeli megrovással bün
tetheti, illetve javaslatot tehet
a vállalat igazgatójának a dol
gozó alacsonyabb munkakörbe
helyezésére, azonnali hatályú
elbocsátására, büntető eljárás
megindítására és az okozott kár
megtérítésére is. Ha a bíróság
tagjai úgy látják, hogy a dolgo
zó nem követett el fegyelmi
vétséget, javasolhatják az igaz
gatónak a fegyelmi eljárás meg
szüntetését. Ha a vállalat igaz
gatója a társadalmi bíróság tár
gyalásán jelen van — ami he
lyes és szükséges — és a bíróság
javaslattévő határozatával egyet
ért, fegyelmi határozatát lehe
tőleg még a társadalmi bírósági
tárgyaláson hozza meg és hir
desse ki. A határozatot 3 napon
belül kell az érdekeltekkel írás
ban is közölni. Helyes, ha a tár
gyaláson a bizonyítási eljárás
után a ,,vádlott“ közvetlen mun
katársai, az üzem dolgozói is
elmondják véleményüket az el
járás alá vont dolgozó munká
járól, magatartásáról és az álta
la elkövetett cselekményről.
A társadalmi bíróságok újjá
élesztésével remélhetőleg elérjük,
hogy tovább csökkennek az egy
re kisebb számban jelentkező —
a vállalat és a dolgozók vagyonát
károsító — bűncselekmények,
megszilárdul erdőgazdaságaink
nál^ vállalatainknál a munkafe
gyelem és ezek a tényezők hoz
zájárulnak a munka további ja
vulásához.
Dr. Vágó Ödön
az Országos Erdészeti Főigazgatóság
elnöki főosztályának vezetője.

AZ ERDŐ
MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÁRA:
egy évre 60 Ft. félévre 30 Ft

~/l/l uh bájáról beszél
A BEDÖ-DÍJAS SCHNEIDER JENŐ, KESZTHELYI IQAZQATÓ

Kevesen tudják, hogy a keszthe
lyi erdőgazdaság milyen hatalmas
termelési feladatok megoldásával
viaskodik. Az 1958—59-es fakiter
melési előírása 77 504 köbméter nettó
fatömeg, az erdőgazdaság területe
35 513 hektár. Ha még ehhez hozzá
vesszük, hogy nehezen erdősíthető
kopárok befásítása az egyik nagy
feladata, akkor előttünk áll ennek

a nagy erdőgazdaságnak sajátos jel
lege. A keszthelyi erdőgazdaság sok
színű feladatairól Schneider Jenő
igazgató, Bedő-díjas a következő tá
jékoztatást adta:
— Az idei tervek szerint az iparifakihozatalunk 33,2 százalék. Ez kel
lőképpen megvilágítja állományaink
összetételét, hogy csaknem 50 szá
zalékban csereseink vannak, ame
lyek többnyire csak fagyléces, gyűrüelválásos, műszakilag értéktele
nebb faanyag kitermelését teszik
lehetővé. Legfőbb törekvésünk az,
hogy megoldjuk: miképpen lehet
ezt a cserfaanyagot a népgazdaság
számára mégis hasznosítani. Bebi
zonyosodott, hogy erdőgazdaságunk
a bélkorhadt, vagy gyűrűs elválásos
rönkökből nemcsak tűzifát tud ter
melni, hanem szalagfűrészein és a
tapolcai fagyártmány üzem keretfű
részén megfelelően kialakított tech
nológiával bányaszéldeszkát, bélés
deszkát, parkettalécet, szőlőkarót tu
dunk termelni és így fel tudjuk ja
vítani iparifakihozatalunkat 37 szá
zalékra. A tapolcai fagyártmányüzern a cser ipari feldolgozása tekin
tetében a helyes megoldást mutatja,
hiszen ebből a gyönge anyagból
mindössze 2—3 százalékos selejttel
termel.
— Művelési vonalon legfőbb tö
rekvésünk az erdőgazdálkodás és a
vadgazdálkodás egészséges összhang
jának biztosítása. Abból kell kiin
dulnunk, hogy erdőgazdaságunkban

kiváló adottságok vannak a vadte
nyésztés számára, de ugyanakkor a
termőhelyi mostohasággal is szá
molnunk kell, vagyis dolomit kopáraink és mészkopáraink figyelembe
vételével kell a vadállomány szá
mának okszerű szabályozását meg
oldani.
— Általában igen nehezek az er
dőművelési problémáink, minthogy
lápi tőzegtalajtól dolomitkopárokig
mindenféle különleges talajjal van
dolgunk. Reánk vár a bányaműve
léssel tönkretett Badacsony és a gulácsi hegyek újraerdősítése, a bazalthányók és bányaudvarok befá
sítása. Egyébként a területünkön
igen fejlett bányagazdálkodás, a
kőbányákra, a bauxitra épülő iparo
sodás nagyon megnehezíti munkás
kérdéseink megoldását is. Az a vé
leményem, hogy csak állandó szak
munkásokkal lehet ezt a nehéz
problémát megoldani, de igen fontos
volna ennek érdekében, ha munká
saink részére is tudnánk szolgálati
lakásokat építeni, megfelelő illet
ményföldet adni, hogy legjobb szak
munkásainkat állandóan az üzemhez
kössük,
— Befejezésül még annuit, hogy
fájdalmas pontunk
erdőgazdasá
gunk feltáratlansága is. Ebben a vo
natkozásban jelentős lépéseket kell
tennünk, hogy a korszerű erdőgaz
dálkodás módszereit területünkön
tovább fejleszthessük.

Erdészeti munkaversenyek
Az isaszegi erdészet szakszervezeti
bizottsága értesítette a gödöllői er
dőgazdaságot, hogy dolgozóik a Szov
jetunió XXI. kongresszusának tiszte
letére propaganda munkát vállalnak
az erdőnkívüli fásítások érdekében.
Isaszegen, Dányban és Pécelen a ta
nácsülések alkalmával előadásokat
tartanak a nyártelepítések fontossá
gáról és előkészítik a tavaszi fásítást.
Ezzel a vállalással minél rövidebb
idő alatt nagytömegű ipari- és pa
pírfát akarnak biztosítani népgazda
ságunk számára.

*

Gódor Ferenc, a gödöllői erdészet
IV. számú kerületének vezetője
ugyancsak a XXI. kongresszus tisz
teletére munkaversenyre hívta ki az
erdészet valamennyi kerületének ve
zetőjét. A verseny a minőség fo
kozása, a gazdaságosság emelése és
az önköltség csökkentése érdekében
folyik és a fahasználat, az erdőmű
velés, a csemetetermelés munkálatai
ban állapít meg verseny pont okát. A
verseny eredményét 1959 október 12én állapítják meg.
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Az

ERDŐGAZDASÁG És FAIPAR
vitaülése a kooperációról
1959. február 20-án, Miskolcon, az ottani erdőgazdaság tanácstermében
lapunk és a Mezőgazdasági Kiadó rendezésében vitaülést tartottunk az erdő
gazdaságok és a fűrész-, lemezipari vállalatok kooperációjáról. A vitaülé
sen nagy számban jelentek meg az Országos Erdészeti Főigazgatóság ille
tékes vezetői: Benedek Attila, Halász Aladár és Stróbl Kálmán fő
osztályvezető. Részt vettek az ankéton az Északmagyarországi Fűrészek, a
Szegedi Falemezgyár, a Délmagyarországi Fűrészek, a Hárosi Falemez
művek, a Budapesti Fűrészek, az ÉRDÉRT és a Gyufaipari Vállalat veze
tői, a Faipari Tudományos Egyesület főtitkára és főtitkárhelyettese és a
Soproni Erdőmérnöki Főiskola részéről Lámfalussy Sándor egyetemi
tanár.

Avar Károly előadása
Zsúfolt teremben nyitotta meg a
vitaülést Sitkey János, a miskolci
erdőgazdaság termelési csoportjának
vezetője. A vitaindító előadást Avar
Károly, a Hárosi Falemezművek igaz
gatója tartotta meg. Bevezetőleg rá
mutatott arra, hogy faellátásunk ma
még milyen nagy mértékben függ
vénye a behozatalnak és így a fa
anyag gazdaságos felhasználása nép
gazdasági szempontból is rendkívüli
jelentőségű. A gazdaságos felhasz
nálásnak döntő alapfeltétele az erdő
gazdaságok és a fűrész-, lemezipari
üzemek közötti jó együttműködés.
Két csoportba osztotta azokat az idő
szerű tennivalókat, amelyek a ko
operáció megjavításához szüksége
sek. Az első csoportba azok tartoz
nak, amelyek az együttműködést
zavarják és kiküszöbölésükre csak
felsőbb szinten történhetnek intéz
kedések.* Ezek a következők:
1. A iparifakihozatalt a magyar
erdőgazdaság a felszabadulás előtti
13 százalékról 43 százalékra emelte.
Ezek a számok bizonyos aggályokat
támasztanak. Természetes, hogy min
den iparilag feldolgozható anyagot
fel kell dolgozni, de annak nincs ér
telme, hogy például a Hárosi Fa
lemezművek is évente több száz
köbméter selejtrönköt legyen kény
telen eladni, amit feleslegesen ter
hel már a szállítás és a rönktéri kiés berakás költsége. Nem szólva
arról, hogy az ilyen beszállítások a
fűrészüzemek amúgyis szűk rönktéri
kapacitását csökkentik.
2. Az iparág által feldolgozható
rönkmennyiséget fafajonként vizs
gálva, és felállítva azt a követel
ményt, hogy minden fafajú rönköt
kellő időben, annak minőségi rom
lása előtt kell feldolgozni, akkor a
feldolgozásra váró rönkmennyiség
negyedéves viszonylatban így ala
kulna:
140 000 m3
I. negyed
144 000 m3
II. negyed
III. negyed
157 000 m3
IV. negyed
96 000 m3
Nyilvánvaló, hogy az ipar szempontjából a feldolgozásnak ez az üteme
elfogadhatatlan, mert ütemtelen ter
melésre az ipar nem tud beállni.
Amíg ezt a problémát magasabb
szinten megoldják, kellő megértés-

sei javíthatunk a helyzeten. Ne
igyekezzenek
az
erdőgazdaságok
minden áron olyan időben leszállí
tani egyes fafajokat, amikor a fű*
rész-lemezipar azt csak későbbi idő
pontban tudja feldolgozni. Az idő
előtt leszállított rönköket a vállala
tok a rönkterek kis kapacitásai
miatt rendezni és kellő módon tá
rolni nem tudják. Főleg ez az oka an
nak, hogy néha még kétéves rön
kök is kerülnek feldolgozásra. Az
így jelentkező hibák kiküszöbölésé
re fontos volna a közbenső rakodók
kiépítése az erdőgazdaságoknál. A
végleges megoldást az egyes fűrészés lemezipari vállalatokkal kapcso
latos forgácslemezüzemek felépítése
adhatja meg.
3. A kooperációs szerződések egyik
nagy hibája, hogy az elosztó szervek
nem ismerik elég részletesen az
erdőgazdaságok által termelt válasz
tékokat és így a fűrész- és lemez
ipari vállalatok részére kitűzött terv
feladatok anyagbázisa csak mennyi
ségben van biztosítva és nem vá
lasztékban. Az ebből eredő hibákra
több konkrét példát sorolt fel: pél
dául az egyéb kemény fafajon be
lül lekötött szil helyett egyik erdő
gazdaság feketediót szállított. Kü
lönben is — fejtette ki — az „egyéb
kemény rönk” tévesen kialakult fo
galmát véglegesen fel kell számolni,
mert van szil, cseresznye, körte, fe
ketedió stb., de „egyéb kemény
rönk” nincsen.
4. Az elosztás rendjében az Orszá
gos Erdészeti Főigazgatóság olyan
értelemben foglalt állást, hogy a le
hetőséghez képest egy fafajból egy
erdőgazdaság csak egy vállalatnak
szállítson. Sajnos, ez az álláspont
már kezd feledésbe menni. Helyes
lenne tehát az elosztás rendjének
olyan kialakítása, hogy az erdőgaz
daságok minél kevesebb ipari vál

lalattal állanának kapcsolatban —
és fordítva — és ezek a kapcsolatok
évről évre megmaradjanak.
— Előadásom második felében —
folytatta Avar Károly — azokra a
hiányosságokra szeretném felhívni
a figyelmet, amelyek gátolják az
együttműködést, de kiküszöbölésük
teljesen a mi hatáskörünkbe tarto
zik.
1. Mindenképpen törekednünk kell
arra, hogy a kooperációs szerződé
sek számai a valóságot tükrözzék. A
fűrész- és lemezipari vállalatok csak
nagyjából tudják, hogy milyen fa
fajú és milyen választékú rönk áll
majd rendelkezésükre és nagyon sok
esetben előfordul, hogy a megálla
podásban rögzített számok fiktívek.
Ezen változtatni kell.
2. A kooperációs megállapodások
nak elsődleges célja az ütemesség
betartása. Erre az eddiginél sokkal
nagyobb gondot kell fordítani.
3. Helytelen egyes erdőgazdasá
goknak az az álláspontja, hogy több
lettermelésüket megállapodás ellene
sen bezúdítják az ipari üzemekbe,
hogy a minőségi romlás ne az erdő
gazdaságoknál, hanem a faipari vál
lalatoknál következzék be. Ez is sú
lyosan zavarja az együttműködést.
4. Rontja az együttműködés össz
hangját a sok minőségi kifogás is.
Ennek csökkentése érdekében meg
kell javítani az erdőgazdaságokban a
hossztolás és a minősítés munkáját.
A minőségi kifogások így jelentéke
nyen csökkenthetők.
5. Nagyban megkönnyítené a fa
ipari vállalatok munkáját, ha egy
vagonba vastagságra való tekintet
nélkül csak egy osztályt raknának
be. Az erdőgazdaságokban ezzel járó
munkatöbblet korántsem olyan nagy,
mint az a munkaráfordítás, amit az
ipari üzemeknek kell vállalni a rön
kök osztályozása érdekében. Fölve
tette még azt a gondolatot is, hogy
az erdőgazdaságok a szilánkgyanús
anyagokat külön jelezzék. A kifogá
solások csökkentése érdekében szük
séges lenne, hogy az erdőgazdasá
gok maradéktalanul végezzék el a
szakáll-levágásokat, az
ághelyek
hozzáfaragását,
térgörbe
fáknak
megfelelő szakaszolását, vagyis a be
szállított rönk minősége minden
szempontból megfeleljen a szab
ványnak.
Végül hangsúlyozta, hogy ha év
közben többlettermelést kell vállalni,
ez ne legyen kényszerjellegű, hanem
az érdekeltek üljenek össze és kö
zösen
oldják meg a problémát.
összefoglalóan megállapította, hogy
a múlthoz viszonyítva az együttmű
ködés ma már jónak mondható, de
ez nem jelenti azt, hogy ne lehessen
jobb.

Tizenöt hozzászóló a vitában
Elsőnek Kosa Pál, az Északma
gyarországi Fűrészek igazgatója szólt
az előadásban felvetett kérdések
hez; több példával világította meg,
hogy az utóbbi hónapokban régeb
ben kedvező együttműködés éppen a
szomszédos miskolci és egri erdő
gazdasággal nehezebbé vált.

Bedő Tibor, a miskolci erdőgazda
ság igazgatója foglalkozott az ak
tuális nehézségekkel, amelyek az
idei szélsőséges időjárási viszonyok
ból adódtak. Hangsúlyozta, hogy
nem elegendő abból kiindulni, hogy
az erdőgazdaságok segítsék a fűré
szek munkáját, hanem az is döntő
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kérdés, hogy a fűrészipar miképpen
segíti elő az erdőgazdaságok jobb
munkáját.
Ezután Benedek Attila főosztály
vezető (OEF) szólt hozzá a felvetett
problémákhoz. Rámutatott
arra,
hogy milyen komoly eredmény, hogy
az elmúlt esztendőben a bükk-kérdés
az erdőgazdaságok vonalán első
ízben megoldódott. A legfőbb prob
léma a rönk minőségének biztosí
tása. Az együttműködést úgy épít
hetjük tovább, hogy az érdekelt fe
lek baráti kapcsolatot építsenek ki
egymással és kölcsönösen segítsék
egymást. Dani János, a Szegedi Fa
lemezgyár
igazgatója elmondotta,
hogy a miskolci erdőgazdasággal a
lehető legjobb kapcsolatot sikerült
kiépíteni, kölcsönösen meglátogatták
egymás munkaterületét, így' megis
merték az erdőgazdaság nehézségeit,
s az erdőgazdasági dolgozók is lát
ták a továbbfeldolgozást, hogy mi
lesz abból a fából, amit nekünk
szállítanak.
Dorner Imre, a Budapesti Fűré
szek igazgatója több kooperációs hi
bára hívta fel a figyelmet és meg
állapította, hogy helytelen módszer,
amikor egyes erdőgazdaságok eset
leg háromhónapos lemaradási időt
két hét alatt akarnak behozni. Az
ilyen nehézségeket személyesen kel
lene megbeszélni s ezzel sok nehéz
séget kiküszöbölhetnénk.
Somogyi László, a Faipari Tudo
mányos Egyesület főtitkára megálla
pította, hogy az ankét mindenképpen

hasznos, mert a faanyag gazdálkodás
alapvető, nagy kérdéseit vetette fel.
Foglalkozott az ÉRDÉRT Vállalat
szerepével és kifejtette, hogy az
ERDÉRT-nek elsősorban a feldol
gozóipar érdekeit kellene képvisel
nie. Javasolta egy olyan újabb an
két szervezését, amelyen az erdő
gazdaságok, a fűrész- és lemezipari
vállalatok a továbbfeldolgozó faipari
vállalatokkal, főleg a bútoriparral
együttesen vitatnák meg az együtt
működés lehetőségeit. Egy ilyen an
két megrendezése az Országos Erdé
szeti Egyesület és a Faipari Tudo
mányos Egyesület közös feladata
volna.
Az ERDÉRT-tel kapcsolatos kér
désekre Fehér Sándor, az ÉRDÉRT
Vállalat igazgatója válaszolt. Meg
állapította, hogy a vitás kérdéseket
helyes ilyen módon közvetlenül meg
vitatni. Foglalkozott a szállítások
ütemezésének kérdésével. Nem fe
ledkezhetünk meg arról, hogy fa
iparunk fűrészipari tagozata igen
elmaradott és műszaki fejlesztése
tekintetében még komoly
tenni
valóink vannak.
Bogár József, a gyöngyösi fűrész
telep vezetője többek között rámu
tatott arra, hogy az is több hibának
a forrása, hogy a MÁV nem állít
megfelelő kocsikat rendelkezésünkre.
Kezdődi László, az Északmagyaror
szági Fűrészek termelési csoportve
zetője világította meg azokat a ne
hézségeket, amelyek jelenleg mutat
koznak, főleg a miskolci erdőgazda-

Hogyan érték el
az élüzem kitüntetést a székesfehérváriak?
TÁLÁN EGYETLEN erdőgaz
daságban sem keltett olyan örömet
az élüzem kitüntetés, mint a szé
kesfehérvári erdőgazdaságnál. Ez
az erdőgazdaság valóban a legjob
bak sorából került az elsők közé.
Ezt mutatja a pénzügyi eredmény:
a székesfehérvári erdőgazdaság az
elmúlt gazdasági évet a tervezett
409 000 forint veszteséggel szemben
288 000 forint nyereséggel zárta.
Hogyan érték el ezt?
Egy szóval úgy mondhatjuk,
hogy
szakszerű,
lelkiismeretes
munkával. A rendelkezésre álló
faállományból négy évvel ezelőtt
még csak a magszükséglet 25 szá
zalékát tudták begyűjteni. Az el
múlt évben már százszázalékos
volt a magbegyűjtés.

A
CSEMETETERMELÉSÜK
veszteséges volt, s ezt nemcsak az
aszályos időszak okozta. Ezen a te
rületen van még leginkább javí
tani valójuk a székesfehérváriak
nak. A sárosdi, a csonkacseri és a
dégi csemetekert már belterjesen

dolgozik, de ugyanígy kell átszer
vezni a belsőbárándi, mohai és
lovasberényi
csemetekertet
is.
AZ ERDÖFELÜJÍTÁSI és erdő
telepítési tervüket maradéktalanul
teljesítették. A fahasználat terén
az ápoló vágások szakszerű elvég
zésével tudtak a véghasználati fa
tömegben megtakarítást elérni.
Ugyancsak kitűnően fejlődött a fa
gyártmány termelésük. Két év
előtt még kizárólag kézi munkával
dolgoztak, most már a fagyártmánytermelésük 65 százalékban
gépesített. A fagyártmánytermelés
révén 4 százalékkal javult az iparif akihozatal.
Végül ideírjuk, hogy az erdő
gazdaság jól dolgozói keresetükön
felül az elmúlt évben 130 000 fo
rint jutalomban, valamint 75 000
forint segélyben is részesültek, a
prémiumok teljes összege 232 000
forintot tett ki és az éves jó mun
kájuk eredményeként a dolgozók
háromheti keresetüknek megfelelő
nyereségrészesedésben részesültek.

sággal kapcsolatban. Majd Benedikt
Lajos, a felnémeti fűrésztelep veze
tője számolt be a telep munkájáról.
Nehézségek vannak az ütemtől el
térő szállításoknál, mert a rönktéren
felhalmozódó anyagot nehezen tud
ják rendezni. Molnár Dezső, a Buda
pesti Fűrészek főmérnöke érdekes
gyakorlati szempontokat vetett fel,
rámutatva arra, hogy a Budapesti
Fűrészek 18—19 erdőgazdasággal áll
nak kapcsolatban és ez legalább
130—140 erdészetet és több mint 200
rakodót jelent. Érthető tehát, hogy
egységes elvek szerinti szállítás ne
hézségekbe ütközik.
Ezután Bedő Tibor, a miskolci er
dőgazdaság igazgatója szólalt fel új
ból, hogy részletesebben kifejtse:
mivel segítheti a faipar az erdőgaz
daságok munkáját. Az lenne a helyes
— mondotta — hogy látogassák meg
a fűrészek dolgozói az erdőgazdaság
nak a termelő helyeit és beszélges
senek el azokkal, aíkik ott a fát ter
melik, hossztolják, szállításra előké
szítik. Nézzék meg a rakodóinkat is
és ha ott kifogásolnivalókat találnak,
mondják meg.
Halász
Aladár
főosztályvezető
(OEF) foglalkozott az iparifakihozatali százalék alakulásával és megál
lapította, hogy a fejlődés ezen a té
ren semmi esetre sem mehet a minő
ség rovására. A hibák kijavítása ér
dekében személyi kapcsolatokat kell
teremteni, az érintkező felek ismer
jék meg egymás gondjait, nehézsé
geit és így talán el lehet intézni azt,
amit papíron nem sikerül. Sándor
András, az Északfűrészek tűzoltó
parancsnoka és párttitkára megálla
pította, hogy az értekezlet tanulsá
gos volt és a hallottakat feltétlenül
ismertetni kell a dolgozók előtt. Rá
mutatott arra, hogy milyen* nagy
fontosságú a tűzrendészeti szabályok
megtartása.
Makkay Zoltán osztályvezető (OEF)
hangsúlyozta, hogy a kooperáció nem
lehet egyoldalú, hanem kölcsönös
kötelességeket ró mindkét félre. Je
lenleg az együttműködés sokszor
nem eléggé rugalmas. Véleménye
szerint korábban kell kidolgozni a
tervfeladatokat mindkét fél számára.
Lámfalussy Sándor, egyetemi tanár
(Sopron) az együttműködés egyik
legfontosabb feltételével, a helyes
hossztolás kérdésével foglalkozott.
Felvetette a gondolatot, hogy mit je
lentene, ha a termelést többszörös
hosszban végeznék és a tényleges
darabolás a fűrészipari üzemekben
történne. Ez sok előnnyel járna, mert
biztosítaná a faanyag takarékosabb,
szakszerűbb felhasználását.
A vitában elhangzottakat Stróbl
Kálmán főosztályvezető (OEF) fog
lalta ősze. Részletesen válaszolt a
felvetett kérdésekre és hangsúlyozta,
hogy az értekezlet elérte célját, ha
a kooperációban mutatkozó nehézsé
gek kiküszöböléséhez hozzásegíti az
érdekelt feleket. Végül Ákos László,
az Erdőgazdaság és Faipar felelős
szerkesztője vázolta a lap feladatait
a jobb együttműködés kiépítésében
és bejelentette, hogy a kooperációs
viták számára a lap hasábjai min
denkor rendelkezésre állnak.
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Nyárfásítási feladataink
Cellulóz- és papírgyártásunk
fejlesztése jelentékenyen elma
radt iparunk fejlődésének egy
re gyorsuló üteme mögött. Az a
téves szemlélet gátolja ennek a
fontos és alapvető iparágnak a
tovább fejlesztését, hogy ezen
a területen a hazai nyersanyag
termelésre nem támaszkodha
tunk. A lemaradásnak súlyos
következménye, hogy papír- és
papíráru behozatalunk 1958ban mintegy 120 millió deviza
forintot tett ki. De ezen felül
világosan mutatják a lemara
dást a hazai papírfogyasztás
adatai is. Ezidő szerint a fej
adag nálunk évi 15 kg papiros,
míg a világátlag 21 kg s az eu
rópai átlag 36 kg körül van.

A hároméves terv, illetve a
második ötéves terv célkitűzései
ezen az állapoton lényegesen
változtatni kívánnak. 1965-ig
cellulóztermelésünket
meghá
romszorozzuk, papírtermelésün
ket megkétszerezzük. Ez nem
csak igen jelentős új beruházá
sokat igényel, hanem a magyar
erdőgazdaságot is hatalmas fel
adatok elé álhtja. A kérdés meg
oldásának ugrópontja ugyanis a
cellulóz- és papíripar ellátása
hazai alapanyaggal. Ma már a
lombosfák felhasználása papír
gyártási célokra megoldott kér
dés. Franciaországban például
már csaknem negyedrészben
lombosfát, főleg nyárat hasz
nálnak a papírgyártáshoz, Olasz
országban pedig a nyáranyag
papíripari felhasználásának ará
nya eléri a 60 százalékot is. Ez
rendkívüli nyárfásítási felada
tok megoldását teszi szüksé
gessé.
Megkérdeztük ebben a kér
désben Madas Andrást, az Or
szágos
Tervhivatal helyettes
főosztályvezetőjét, aki a követ
kezőket mondotta— Cellulóz- és papíriparunk
gyorsütemű fejlesztése erdőgaz
dálkodásunkat is rendkívüli fel
adatok elé állítja. Teljesen új
szerű és eddig még erdőgazda
ságunkban nem ismert problé
mát kell megoldani, hogy 1962től az erdőgazdaság már kellő
mennyiségű nyersanyaggal tá

cellulóz- és papír
iparunk fejleszté
sének szolgálatában

mogathassa a cellulóz- és pa
píripar gyors fejlesztését. Bár a
nyárfélék, amelyek elsősorban
jönnek számításba, úgynevezett
gyorsannövő fafajok, mégis —
tudjuk — a nyárállományok
vágáséröttségi kora 30 eszten
dő körül van. Jelenleg mintegy
20—25 000 köbméter papírfát
termelünk, ennek viszont 1962ig 100 000 köbméterre, 1965-ig
125 000 köbméterre kell emel
kednie. Ennek érdekében 1959től 1965-ig 68 000 hektár új
nyárállományt kell létesítenünk.
Mivel ezeket a mennyiségeket
feltétlenül adnunk kell az ipar
nak, a telepítések zöme az álla
mi szektorra hárul, tehát az er
dészeten kívül az állami gazda
ságokra és a vízügyi hatóságok
ra. A vízügyi szerveknek a fo
lyók árterületén, a csatornák
mentén 1—3 soros nyárfasorok
telepítésére kitűnően alkalmas,
termőképes, egyébként hasznosítatlan területek állnak rendel
kezésükre. Az állami gazdasá
gok a csatornafásításokon kívül
az útak mentén, a majorságok
körül, a rétek vizenyősebb ré
szein használhatják ki lehetősé
geiket. A vízügyi szerveknek
ezen felül még az is fontos ten
nivalójuk, hogy meggyorsítsák
a nyárfásítás érdekében azokat
a kisajátításokat a csatornák két
oldalán, amelyeket amúgy is el
kell végezniök.
— Az erdőgazdaságok felada
ta a saját nagyarányú telepíté
seiken kívül — amelynek során
csak 1960-ig 23 000 hektár nyárast
telepítenek és további
13 000 hektáron nyár előhasználati állományokat alakítanak
ki — kötelességük, hogy a szük-

Jól kezelt jegenyenyáras közúti fásí
tás a székesfehérvár—bárándi műúton

séges nagy mennyiségű és jó
minőségű nyár telepítési anyag
megtermeléséről gondoskodja
nak. A telepített nyárfasorok,
nyárcsoportok helyes kezelésé
nek és védelmének biztosítása
érdekében széleskörű társadalmi
propagandára lesz szükség, hi
szen ezer- és ezer kilométer fa
sorról van szó. De feltétlenül
szükséges a telepítések védel
mének hatósági szabályozása
is.
— Végül szükséges erdészeti
szempontból — illetve általános
népgazdasági nézőpontból — a
vágásfordulók felülvizsgálata.
Üj nyártelepítéseknél, ha kellő
időben biztosítani akarjuk a pa
pír- és cellulózgyártás alap
anyagát, átmenetileg le kell
szállítanunk a vágásfordulók
idejét. Minthogy a nyár kedve
ző esetben már tízéves korától
kezdve alkalmas papírgyártási
célokra, ilyen módon a kérdést
meg is tudjuk oldani- Ehhez
természetesen többek között az
szükséges, hogy nyártelepíté
seink előtt csaknem mezőgaz
dasági jellegű talajelőkészítést
végezzünk. A vágásforduló le
szállítása ugyan azzal jár, hogy
a területegységre eső átlagnövedék csökken, viszont ezt bő
ven kárpótolja, hogy az üzemek
hamarabb lépnek be a termelés
be s a devizamegtakarítás lé
nyegesen felülmúlja a növedékkiesés értékét. Természetesen
újra hangsúlyoznunk kell, hogy
a telepítések egy részénél a tíz
éves vágásforduló bevezetése
csupán átmeneti intézkedés le
het és a nyártelepítések növe
lésével ismét fokozatosan nö
velhetjük a vágásfordulót, amíg
a normális vágáskort elérjük.
— Az ipar részéről viszont
meg kell oldani — fejezte be
gondolatmenetét Madas elvtárs
— hogy a fiatal nyárállomá
nyokból termelt kisebb méretű
anyagot is feldolgozzák. Üj
technológiák bevezetésével be
kell rendezkedni a vékony nyár
anyag és a hazai erdőgazdasági
termelésből
kikerülő
összes
nyárfajta ipari feldolgozásának
módszerére.
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KERESZTESI BÉLA főigazgatóhelyettes

erdőgazdaságok tavaszi
Az 1958/59. gazdasági év eddig el
telt hónapjainak szokatlanul enyhe
időjárása elősegítette ugyan a kiter
melés végrehajtását és e téren az er
dőgazdaságok többsége a beüteme
zett mennyiségeknél jóval többet ter
melt ki, — január végével 55%-os
a tervteljesítés — a közelítés-szál
lítási munkákat viszont olyan mér
tékben visszavetette, hogy a készle
teknek tárolási helyek szerinti alaku
lása az utóbbi évek azonos időszakára
vonatkoztatott átlagánál jóval kedve
zőtlenebb. A feladóállomási és a köz
benső-rakodói készletek együtt nem

haladják meg a kitermelt faanyag
30 százalékát, a feladóállomási kész
let ezenbelül nem éri el a 12 száza
lékot sem.
Ez a helyzet a február eleji fagyos
idő beálltával javult valamit, de az
anyagmozgatás erősebb ütemét fékez
te a magánfuvarosok időközben fel
emelt kereseti adója, ami miatt töme
gesen hagyták félbe megkezdett mun
kájukat, másrészt a sárban végezte
tett szállításokkal tönkretett utak
helyrehozatala és használhatóvátétele
is időkieséssel járt.

Használjuk ki jobban a kooperáció adta lehetőségeket
Súlyos a lemaradás főleg a tölgy
rönk értékesítésben, több fűrészvál
lalat csak elenyészően csekély, friss
termelésű tölgyrönk készlettel ren
delkezik, ami különösen a donga ter
melési terv teljesítését veszélyezteti,
más fűrésztelepek bükkfűrészrönk
hiánnyal küzdenek, ami a bükkfű
részrönk időben való feldolgozását és
a gőzölőkapacitás kihasználását aka
dályozza.
Az előállott komoly helyzeten csak
úgy tudunk úrrá lenni és a nehézsé
geket áthidalni, ha az erdőgazdasá-

gok és a faipari vállalatok a koope
ráció adta lehetőségeket a legmeszszebbmenően kihasználják. Most kell
érvényesülnie a múltnál jofyb és ered
ményesebb együttműködésnek, ami
nek keretében a kedvezőbb helyzet
ben levő erdőgazdaságok a szállítási
feladatok időleges átvállalásával ki-

segítik a nehezen teljesítő, vagy egy
általán szállításképtelen erdőgazdasá
gokat, a faipari vállalatok pedig a
szállítóikkal közvetlenül és állandóan
tartják a kapcsolatot és esetről esetre
kölcsönösen megállapodnak a szál
lítandó, illetve az erdőgazdaságok ál
tal szállítható fanemekre és mennyi
ségekre vonatkozóan mindaddig, amíg a jelenlegi nehéz szállítási és ér
tékesítési helyzetben kedvezőbb for
dulat nem következik be.
Az erdőművelési munkák terüle
tén: a kedvező tölgy és bükk makk
termést az erdőgazdaságok jól ki
használták. Tölgymakkból begyűjtés
re került mintegy 190 vagon, bükkmakkból 6 vagon. A büKkmakk be
gyűjtésében különösen jó eredményt
értek el: a kaposvári erdőgazdaság
(177 q) és a miskolci erdőgazdaság
(146 q).
Az őszi erdőtelepítési, erdőfelújí
tási munkákhoz az erdőgazdaságok
kitermeltek 260 millió csemetét és
mintegy 3 millió suhángot, sorfát.
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A tavaszi feladat: 18000 hektár új erdő
A telepítési, tisztítási és erdőfelújí
tási előirányzatot az erdőgazdaságok
általában túlteljesítették.

A fülledékeny bükkanyag kitermelése a legsürgősebb feladat

Az őszi erdősítési idényben össze
sen 1,423 hektáron telepítettek rvyárat; előhasználati nyár állomány
1054 hektáron került telepítésre.
Az erdőgazdaságoknak az 1959. évi
tavaszi erdősítési idényben a pótlá
sokkal együtt 6,200 hektár erdőtele
pítést és 12,000 hektár erdőfelújítási
munkát kell végrehajtaniok. Ebből
nyárral kell elvégezni 1,600 hektárt.
A tavaszi erdősítésekhez szükséges
csemete-mennyiséget az OEF az őszi
csemete elosztáson már biztosította.
Az erdőgazdaságok a tavaszi mun
kákra általában jól felkészültek, a
szükséges talaj előkészítéseket ősszel
elvégezték.
Az elmúlt naptári évben 8360 hek
tár új fásítást végeztek az országban,
a pótlásokkal együttes terület pedig
13,806 hektár. A fásításoknak kere
ken V4 része nyárakkal történt. Bár
a nyárakkal való fásítás az év elején
némi anyaghiánnyal küzd, várható,
hogy a naptári évre vonatkozó terv
teljesítés az előirányzatot — különö
sen az állami gazdaságok erőteljes
bekapcsolódása révén — meghaladja.

1962 végéig elkészül az
összes erdők üzemterve
Az
erdőrendezőségek
1958-ban
112 567 hektáron végezték el az erdő
rendezési külső munkákat. A terv
nek ez a teljesítése és az elkövetke
zendő években várható hasonló tel
jesítés módot ad arra, hogy az erdő
rendezőségek 1962 végéig elkészítsék
az állami és a kezeléses erdők egész
területéről az üzemterveket és 1963ban, az első 10 éves üzemtervek le
jártakor ezeknek a megújítását is

/

megkezdhessék. Az erdőrendezosegek
50 községhatáros fásítási tervvel kap
csolatban végezték el a helyszíni
munkákat s ezzel — a szocialista
községgé való átalakulás több he
lyütt módosítást eredményezhet —
a fásítások tervszerűbbé tételét se
gítik elő.
Az erdőrendezési felügyelői szer
vezet az elmúlt évben az OEF Kol
légiuma határozata alapján az üzem
tervi nyilvántartások adatainak fel
használásával elsőízben állította öszsze beszámolóját. Ennek alapján
négy erdőgazdaságban vált szükséges
sé a nyereségrészesedés címén kifi
zethető összeg jelentős módosítása.
Az elmúlt esztendőben elsősorban az
előhasználatok területi tervének a
teljesítését vizsgáltuk, a folyó gazdasági évben azonban kiterjesztjük
ezt az erdőgazdasági termelés min
den olyan ágára, amelyre az erdő
gazdasági üzemtervek előírásokat
tartalmaznak.
Az elmúlt gazdasági év alatt to
vább folyt az erdőbirtokossági tár
sulati ügyek rendezése. Ebben
a
munkában az erdőgazdaságok jelen
tős eredményeket értek el és a név
jegyzékek rendezése során ezer hektárakat kitevő területet szereztek meg
a földreformtörvény alapján állami
tulajdonba. Az erdőbirtokossági tár
sulati erdők ügyeinek intézésében a
törvényesség határán belül az erdő
gazdaságoknak még messzebbmenően
meg kell valósítaniok a fegyelmet,
hogy az ország erdeinek 15%-ára ki
terjedő társulati erdők népgazdasági
rendeltetésüknek megfeleljenek.

Legelőfásítás Csórván

Tolgymakk-vetés magvetőgéppel

Készül a zemplénhegységi és a bakonyi feltárási terv
Az Erdőgazdasági Tervező Iroda
az éves beruházási létesítmények
tervezésén túlmenően befejezte a
zemplénhegységi és a bakonyi feltá1 rási alapterv helyszíni munkáját s az
egyik terv összeállítása befejezés
előtt, a másik pedig feldolgozás alatt
van.
1958. évben megépítettünk többek
között: 48 km feltáró makadámutat,
98 km gyűjtőutat, 2 erdőgazdasági
■ gépállomást, 3 MÁV iparvágányt és
rakodót, valamint 40 lakást. Az erdő-

gazdaságok sajátrezsis építkezéseinél
a lemaradás minimális. Nagyobb
mértékű lemaradás (7,3%) az ÉM.
vállalatok építkezésénél mutatkozik,
mivel azok legtöbb esetben nem tel
jesítették maradéktalanul a vállalt
kötelezettségeiket. 1959. évben befe
jezzük az elmúlt években megkez
dett feltáró utak építését és tovább
folytatjuk az erdőgazdaságok gyűj
tőút hálózatának kiépítését. Ennek
érdekében továbbfejlesztjük az erdő
gazdaságok útépítő gépparkját.

í.'

Száz újabb Druzsbát
és 12 könnyű közelítőpályát importálunk
1958-ban jelentős mennyiségű hazai
és import gépet szereztünk be, be
hoztunk többek között: 100 Druzsba
Motorfűrészt, 8 Sz—80-as traktort,
6 db Zetor-Super kerekes traktort.
Hosszú évek óta először kaptunk na
gyobb mennyiségű személygépkocsit.
új GAZ, 8 új Moszkvics és több
jó állapotban lévő Pobjeda és Warszava gépkocsit adtunk ki az erdő-

gazdaságoknak. Ezzel megteremtet
tük az előfeltételét a munkahelyek
fokozottabb ellenőrzésének.
1959-ben többek között 100 Druzsba
benzinmotoros fűrészt, 12 könnyű
közelítő kötélpályát, 37 Zetor Super
kerekes traktort, 20 Zetor 25—K
ápoló traktort, 20 mélyenszántó ekét
és egyes kísérleti gépeket hozunk be.
Az erdőgazdasági munkások mun-

Ékásós ültetés a Pilisben
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kakörülményeinek
javítására
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nyolcszemélyes és 20 minden igényt
kielégítő kétszemélyes
lakókocsit
szerzünk be.
Az erdőgazdasági munkák gépesí
tésének fejlesztését egyes erdőgazda
ságokban gátolja a szakembereknek
az a nézete, hogy az állományuk
ban levő gépek nem felelnek meg az

erdőgazdasági munkákra. Ennek alá
támasztására azt hozzák fel, hogy a
gépekkel végzett munka drága,
ugyanakkor nem fordítanak gondot a
munkaszervezésre, a gépek megfe
lelő karbantartására, valamint a gép
kezelők állandó oktatására. Az ilyen
nézetet és magatartást nagyon gyor
san fel kell számolni.

30 millió forint az erdőgazdasági munkások
bérének részleges rendezésére
A főigazgatóságon a téli hónapok
ban a termelés szakmai irányításán
és ellenőrzésén kívül több fontos kér
dést szabályoztunk. Szabályoztuk a
főigazgatóság felügyelete alá tartozó

gazdaságok ügyrendjét és szervezeti
szabályzatát. Szabályoztuk az egyes
erdőgazdaságok szervezetét és létszá
mát.
Különös figyelmet fordítottunk az
erdészeti dolgozók 1958. novemberi
országos tanácskozása határozatainak
megvalósítására.
Legj elentősebb
eredmény ezen a téren az erdőgaz
dasági munkások részleges bérrende
zése. A MEDOSZ-szal együttesen tett
javaslatunkra a Forradalmi MunkásParaszt Kormány lehetővé tette fo
lyó naptári évben az erdőgazdasági
munkások bérének 30 millió forinttal
való emelését. Az így rendelkezésre
bocsátott összeget pótlék alakjában
elsősorban az állandó, vagy hat hó
napnál hosszabb időre, illetőleg meg
határozott
nagyobb
mennyiségű
munkára szerződött munkásoknak
Gödörfúró munka közben a szolnoki
juttatjuk, hogy ezzel is elősegítsük
határban
az erdőgazdaságoknál állandó szak
munkás-gárda kialakítását. Jelentős
összeget — mintegy 2,5 millió forin
szervek és a mezőgazdasági termelő
tot — tudtunk fordítani ez évben az
szövetkezetek között a fokozottabb
alkalmazotti dolgozók bérének ren
együttműködés kiépítését. Főigazga
dezésére. A MEDOSZ elnökével
tói utasításban határoztuk meg azo
kat a feladatokat, amelyeket a há egyetértésben lehetőséget nyújtottunk
az állandó munkások részére éven
roméves terv során a nyárfa-telepí
ként legalább 1 erdei ürm. egységes
tések fokozása érdekében végre kell
tűzifa vásárlására.
hajtani. Elkészítettük az állami erdő
Az előttünk álló hónapokban a fő figyelmet az értékesítési lemaradások
maradéktalan behozására, a tavaszi erdősítések, fásítások jó végrehajtására,
a Fásítási Hónap példás megrendezésére, a rendelkezésre álló gépek jobb
kihasználására kell fordítani s közben nem szabad megfeledkezni arról az
állandó kötelezettségünkről, hogy emeljük a munka termelékenységét,
csökkentsük az önköltséget. A feladatok, amelyek előttünk állanak kétség
telenül igen nehezek, de az erdőgazdaságok dolgozói már eddig is sok nehéz
feladatot sikerrel megoldottak és a most előttünk állókat is meg fogják
oldani.

A rönkvontató kerékpárok a kíméletes közelítés egyre jobban terjedő eszközei

Miskolci helyzetkép
A szeszélyes időjárás kemény pró
ba elé állította a miskolci erdőgaz
daság dolgozóit. Kolodzey Tibor fő
mérnök elmondja, hogy az őszi erdő
művelési tervet teljesítették, a tele
pítések területe 154 hektárral volt
nagyobb, mint az előírás. Csak a
vadvédelmi kerítések készítésében
van lemaradás, de ezt könnyű be
hozni. A tavaszi erdősítések céljaira
a talaj előkészítést ugyancsak elvé
gezték, sőt 90 hektárral túlteljesí
tették.
Fakitermelésben az első évnegyed
egészen szokatlan időjárása lema
radást okozott: december végén 7000
köbméterrel
voltak
hátralékban.
Csak decemberben 16 esős nap volt
a Bükkben. Január közepéig is esős
maradt az idő. Az akkor meginduló
fagy azután lázas munkát tett lehe
tővé s ma már ott tartanak, hogy
joggal bíznak benne: az első félévi
tervet március végéig mégis teljesí
teni tudják. Januárban 27 000 köb
méter faanyagot termeltek vagyis az
egész éves fakitermelési előírásnak
csaknem 40 százalékát.
Ez az óriási eredmény a bükkrönktermelés helyzetében is döntő
lökést adott, bár a közelítések nem
tudtak mindig lépést tartani a ter
meléssel. Húszezer köbméter a
bükkrönk-termelési előírás, ebből
10 £|00 köbmétert január bégéig ki
termeltek és 9000 köbmétert az er
dőből már ‘ki is szállítottak. De
közben — amikor nemcsak a gépek
és a teherautók, de az üzemi és ide
gen fogatok is álltak — már-már
ott tartottak, hogy a fülledékeny
anyag termelését egy időre leállít
ják, hogy az anyagnak a romlását
elkerüljék.
Közben állandóan szem előtt tart
ják a fejlesztési terv célkitűzéseit,
főleg a tarvágások háttérbe szorítá
sát. Ma már ott tartanak, hogy a
tarvágások aránya 20 százalék alatt
van. A fagyártmánytermelési tervet
időarányosan sikerült már teljesí
teni, bár bányafában volt lemara
dás. Lädiban, Putnokon, Bánhorvá
tiban és a színi fagyártmány tér meló
üzemben most a korszerűsítést kí
vánják megoldani, hogy a teljesít
ményeket ne csak mennyiségben,
hanem minőségben is javíthassák.
Meg kell emlékezni a miskolciak
továbbképzési munkájáról. A fa
használati és a magtermelési utasí
tás oktatásával egy-egy napot, a va
dászati tudnivalók oktatásával két
napot foglalkoztak, a gépkezelők ré
szére pedig januárban folytattak le
továbbképző tanfolyamot, azon 24 fő
vett részt.
A gépek eredményei is kedve
zőek. A fejlesztési előírásnak meg
felelően a fakitermelések 40 száza
lékát végzik már géppel. Általában
a gépek 80 százaléka van munkában
és 20 százaléka van javításon. Egy
leltári fűrészre 1500 köbméteres évi
teljesítményt írtak elő és ezt a motorfűrészes brigádok legnagyobb ré
sze teljesíti is.
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Mentsük meg jól növekvő,
idős állományainkat!
HOSSZÚ ÉVEKEN ÁT —egészen
a legutóbbi időkig — tartotta magát
szerte az országban az a nézet, hogy
erdeinket túlhasználjuk. Az erdőren
dezési adatoknak megfelelő mértékű
begyűjtése előtt ezzel vitába szállni
annál kevésbé lehetett, mert lát
szatra eléggé meggyőző bizonyítéko
kat hozhattak fel mellette. Egyik
ilyen volt a különböző meggondo
lások alapján a múltban hosszabb
ideig tartalékolt legidősebb állomá
nyoknak valóban gyors fogyása. Ez
zel egyidejűleg helyenként fejsze alá
kerülték azonban olyan idős állomá
nyok is, amelyek még fatermelési
szempontból is megérdemelték volna
a továbbfenntartást. Fogyott az idős
állomány és hamar készen volt a túl
zásokra hajlamos közvélemény: ,.las
san elfogy minden öreg erdő...” A
túlhasználat kérdését az erdőrende
zés számadatai ma már megbízha
tóan tisztázták. Vitathatatlan, hogy
országos átlagban, általánosságban
túlhasználat nincs. Nem je
lenti ez azonban azt, hogy minden
helyen, minden rendben van.
A nyáron a kaposvári erdőgazda
ság lipótfai erdészetében járva G eg e s i Kiss Ferenc szakelőadó szak
mai lelkesedéstől fűtött örömmel mu
tatott be nekem egy 70 éves, feltű
nően jó növekedésű bükköst, amrt
az üzemterv véghasználatra írt elő,
de ő személyes összeköttetéseit fel
használva, a tervhivatalon keresztül
mentett meg a kitermeléstől. A ter
vezett 80 éves vágáskort az üzemterv
módosításával 120 évre emeltette fel.
Nem sokkal később a pápai erdő
gazdaság bakonyszentkirályi erdésze
tében járva Thiringer József er
dészetvezető az egyik hegyoldalból
mutatta egy hasonló bükkös dúsan
zöldelő koronarengetegét szomorúan
megjegyezve, hogy ezt az életereje
teljében levő állományt mindeddig
meg tudta menteni az üzemtervben
előírt kitermeléstől, de most már
gondot okoz neki az üzemterv kü
szöbönálló lejárata, az esetleges szá
monkérés ...
A VÁGÁSÉRETTSÉGI KOR meg
állapítását az erdőrendezési utasítá
sunk a helyszíni munkák egyik igen
lényeges feladataként jelöli meg.
Számszerű értéket csak „általában”
ad és bőven nyújt lehetőséget a
számszerű határértékeknek mindkét
irányban való túllépésére. Az alsó ha
tárérték a bükkösök, tölgyesek ese
tében általában 70—80 év a külön
böző erdőgazdasági tájakban, de a
véghasználatra való besorolás még
10 évvel korábban is megengedett. A
felső határ 100—120 év, amit a jövő
jobb korosztályviszonyainak érdeké
ben 10 évvel ugyancsak minden in
dokolás nélkül át lehet lépni. Meg
felelő indokolással azonban még ez
a határérték is túlléphető. Sajnos
ennek a valóban lényeges feladat
nak erdőrendezőink gyakran nem
tettek kellően eleget. Csak így for

dulhatott elő, hogy itt is — ott is ta
lálkozhatunk jó növekedésű, egész
séges
tölgyesekkel,
bükkösökkel,
amelyek idő előtt, de a papíroson
adott lehetőségeken még belül, olyan
korban vannak véghasználatra be
sorolva, amelyben a tömeggyarapo
dás és értéknövekedés a legerőtelje
sebb. Ezek a hibák sok erdőgazda
sági szakemberünkben keltettek erős
visszatetszést és megindult az üzem
terv kijátszására irányuló törekvés:

A lipótfai megmentett bükkös

magtermelő állománnyá nyilváníttat
ták, kísérleti szállaló erdővé kíván
ták átalakíttatni a legféltettebb er
dőrészeket. Körmönfont módon igye
keztek kijátszani az erdőrendezést
— pedig minden lehetőségük meg lett
volna és meg van ma is arra, hogy
elgondolásaikat magában az üzem
tervben érvényesítsék.
ERDÖRENDEZÉSI
UTASÍTÁ
SUNK előírja az ütemterv készíté
sekor az alkalmazandó helyi irány
elvek kialakításában, valamint a
helyszíni munkákban is az erdőgaz
daság szakembereinek szoros együtt
működését az erdőmérnökökkel En
nek egyik leglényegesebb kérdése
éppen a vágáskorok megállapítása.
Sajnos erre erdőgazdaságaink nagy
része csak most döbben rá, amikor

elkészültek az üzemtervek és azokat
neki kell végrehajtania. Ha ez az
együttműködés az üzemterv készíté
sekor meg lett volna, bizonyára nem
fordulhatott volna elő, hogy a ma
gára hagyott erdőrendező felületes
ségből, opportunizmusból más vá
gáskort írjon elő, mint amilyent az
adott termőhely és állomány figye
lembevételével a legnagyobb és leg
értékesebb faanyag megtermelése ér
dekében szakszerűen elő lehet és elő
is kell írni.
NEM KÉSŐ MÉG MOST SEM,
ha több munkával és fáradsággal, de
még a frissen elkészült üzemterv is
módosítható! Az üzemterv nem dog
ma, hanem vezérfonál, amelyhez ra
gaszkodni kell, de módosítani is le
het. Az üzemterv felelősséggel ké
szül, de nem mentesíti a felelősség
alól egyetlen végrehajtóját sem. Nem
védekezhet avval senki seni, hogy
nem ő írta alá az üzemtervet, még
ott sem volt az üzemterv készítése
kor ... Az üzemterv végrehajtására
irányuló minden intézkedésért első
sorban az felel, aki az intézkedést
megteszi! Ha az üzemterv szaksze
rűtlenséget ír elő, akikor a végrehaj
tónak kötelessége még az intézkedés
megtétele előtt kérni az üzemterv
megfelelő módosítását;.
Járjon el ezért mindenki nagyon
óvatosan, amikor egy-egy állományt
vágásra besorol, ott véghasználatot
foganatosít, és kövessen el mindent
annak érdekében, hogy az idős kor
ban is jó növekedésű, főleg bükkö
sök és tölgyesek akadálytalanul tel
jesíthessék fatermelési feladatukat.
Elhibázott gondolat a véghasználat
elnyújtott ideje alatt különleges ér
téktermelésre spekulálni. A véghasz
nálat alatt már csak az újulat érde
keit szabad figyelembe vennünk, a
fatermelés, a nagy és értékes fatömeg
nevelése az előhasználatok idejének
feladata. Ehhez azonban az egyes ál
lományoknak megfelelő időt kell ad
nunk, jól meg kell fontolnunk az
üzemtervben számukra megszabandó
vágáskort.
VIZSGÁLJÁK EZÉRT FELÜL
erdőgazdaságaink és erdészeteink
szakemberei az egyes állományokra
megszabott vágáskort ebből a szem
pontból és ha szükséges, kérjék idő
ben az üzemterv módosítását. Üj
üzemtervek készítésekor pedig áll
janak nagyon szoros kapcsolatban az
erdőrendezőkkel és együttes munká
jukban érvényesítsék ezeket az el
gondolásokat.
Jérome René
főmérnök, OEF

A madárvédelem a televízióban. A
Budakeszi ÉRTI
■ * »< kísérleti erdészetben — mint ahogy arról még régeb
ben beszámoltunk — érdekes kísér
letek folynak a hasznos madarak vé
delme és elszaporítása tekintetében.
Erről a munkáról a közel múltban a
televizió is riportot mutatott be.
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Jobban kell megszervezni
a gépi munkát a pápai erdőgazdaságban
A pápai erdőgazdaság február
közepén az évi 92 000 köbmétert
kitevő termelési tervéből már
55 000 köbmétert kitermelt. Nem
is a termeléssel volt a baj az el
múlt negyedévben, bár az enyhe
időjárás nem kedvezett az erdő
munkálatoknak, inkább a szállítás
körül mutatkoztak bajok. A pápai
erdőgazdaság területén is van né
hány munkást elszívó bányavidék,
most még sem a munkáshiány
okozta a szállítási nehézségeket,
hanem részben az időjárás szélső
ségei, részben a szállítás szerve
zetlensége. Sok volt a ki nem hasz
nált fogatnap és az erdei vasutak,
valamint az egyes erdészetek kö
zött nem mindenhol volt meg az
egyetértés, az együttműködés. Az
önköltség feltűnően emelkedett,
mert a gépeket, a fogatokat, a vas
utat nem nagyon használták ki.
Részben .ennek
tulajdonítható,
hogy a segédüzemek terhelése kö
vetkeztében majd 400 000 forint
tervtúllépés mutatkozik, bár az

Szépmotorförészes eredmények
a veszprémi erdőgazdaságban
A veszprémi erdőgazdaság nehéz
termelési tereppel és munkaviszo
nyokkal küzdött és küzd. A veszpré
miek, akár csak a pápaiak gyöngébb
teljesítményt értek el az első ne
gyedévben, bár itt is mutatkozik né
hány jó egyéni teljesítmény mind a
termelésben, mind a szállításban.
Különösen a zirci Vajcs János motorfürészes teljesítményét érdemes
megemlíteni, aki novemberben 364,
decemberben 201, januárban pedig
373 köbméter teljesítményt ért el
felújító vágásban. Vajcs János fű
résztervét ezzel teljesítette is.
Padragon pedig Polgár Jenő ért el
298 köbméteres teljesítést.

Pichner Ferenc a márkói erdészetben
gondos
fűrészkarbantartó
munkájával
segíti elő a gyalufogas fűrésszel dolgozó
fatermelők eredményes munkáját

erdőgazdaság ezt azzal indokolja,
hogy az év első negyedében jelen
tős összegeket fizettek ki egész
esztendőre szóló pályafenntartási
munkálatokra. Azonban az a tény,
hogy a szak szerveze tben most
olyan prémiumrendszer kialakítá
sán dolgoznak, amely a jövőben
a gépek jó kihasználását is felveszi
a premizálási feltételek közé, azt
bizonyítja, hogy az egyes erdésze
tek nem tekintették elsőrendű fel
adatuknak a kitermelt és elszállít
ható famennyiség haladéktalan to
vábbítását. Előfordult, hogy az
ugodi erdészet a huszári vasútüze
met nem értesítette a szállítási le
hetőségről.
Egyes helyeken az erdészetek
nem mérték fel kellőképpen, hogy
huzamosabban hány gépet tudnak
használni. Még mindig előfordul,
hogy kis készletre több gépet igé
nyelnek vagy megfordítva. Mindez
a gépek átirányítását, átrendezését
eredményezi, ez pedig csak a szál
lítási kapacitás rovására történik.
Az is előfordult, hogy az igényelt
gépkocsira az erdészetek nem biz
tosítottak megfelelő felterhelöt. Ez

azt jelenti, hogy az erdészetek
egyes helyeken idegen feladatok
nak vélték a szállítás zavartalan
biztosítását. A ráfizetésben az is
benne van, hogy a gépek a nap
egy részében álltak, mert az erdé
szetek egészen szabálytalanul né
hol
fiatalkorúakat
vezényeltek
rönkterhelésre.
A mutatkozó hibák kijavítása
után a pápai erdőgazdaságban is
folyamatosabb lesz majd a terme
lés és a szállítás együttes munkája.
Ezek a hibák azonban mit sem von
nak le az egyéni teljesítmények
értékéből. Először is arra gondo
lunk, hogy nem is olyan régen a
hivatásos favágókkal benépesült
Bakonybél községből nem szívesen
látták a motorfűrészek munkáját.
Most a bakonybéliek is megsze
rették a motorfűrészeket és amíg
tavaly egy-egy motorfűrész telje
sítménye évente 777 köbmétert
tett ki, addig a mostani norma
teljesítményük már eléri az 1000
köbmétert. Ügy mondják, hogy
ezt el is érik, hiszen januárban 170
köbméter fölé emelkedett a gé
penkénti teljesítményük bükkös
állományban. Hein Pál, Mádi Béla
gyalufogasgépekkel pedig elérték
a fejenkénti és gépenkénti 150
köbméteres teljesítményt.

NYERGES, SZÍJGYÁRTÓ

és SPORTÁRUKÉSZÍTŐ KSZ
BUDAPEST, VIII., SZIGETVÁRI U. 25/a.
Telefon: 140-672, 343-777. MNB. 53.

Szövetkezetünk gyártmányai:
Lószerszámok
és lófelszerelési cikkek. Nyereg és lovagló fel
szerelések és ezek kiegészítő cikkei.
Munkavédelmi felszerelések
bőrből és vászonból.
Állategészségügyi felszerelések
bőrből és vászonból. Szolgálati táskák, (Máv,
Mávaut, Posta, stb.).
Ponyvák
Teher- és gépkocsi-, mezőgazdasági ponyvák,
géptakarók, különböző méretű takaróponyvák,
lópokróc behúzások stb.
Sport- és turista-felszerelések
Hátizsák, oldalzsák, sátrak, sportzsákok.
Autókárpitozás
személy- és tehergépkocsi kárpitozás. Dumperülések, hűtőtakarók.
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Erdeink vadeltartóképességének meghatározása
Az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetőjének
5/1958. számú utasítása érteimében erdeinkben 75 hek
táronként 1 szarvast, 50 hektáronként 1 dámvadat és 20
hektáronként 1 őzet lehet tartani. Ezek az irányszá
mok: A terület (kiterjedés) alapján megállapított vad
létszám-normák általában — jobb híján — elfogadha
tók, de mindnyájan érezzük, hogy nem fejezik ki er
dőink tényleges vadeltartóképességét.
A kiterjedés alapján megállapított vadlétszám
norma tehát nem lehet alkalmas arra, hogy különböző
tájegységeinken, erdőkomplexumainkon belül meg
nyugtató módon állapíthassuk meg erdeink vadeltartó
képességét. Éppen ezért a vadeltartóképesség megálla
pításának konkrétabb, reálisabb, határozottabb módját
kelti keresnünk. Erre alkalmas módnak látszik az er
deinkben fellelhető természetes táplálék felleltározása.
Miután pedig erdeinkben és azon belül a különböző
társulásokban, er»dőtípusokban más és más minőségű
és mennyiségű olyan növényzetet találunk, amely a
vad számára többé vagy kevésbé értékes táplálékot je
lent, az egyes erdőtípusok}, erdőtestek, illetve tájegysé
gek ugyancsak elütő vadeltartóképességet képviselnek.
A vadeltartóképesség alakulásában döntő jelentő
ségű a cserjék és fűfélék előfordulásának gyakorisága.
Mivel pedig a cserjeszint és a gyepszint alakulása ösz-

1. ábra
Elgyertyánosodott gyertyános-bükkös-tölgyes, cserjeszint nél
kül. Erdőgazdasági és vadgazdasági szempontból egyaránt
nem kívánatos. (Ugod.)

szefügg az erdők korosztály viszonyával, összetételével
és állományszerkezetével, érthető, hogy ezek a tényezők
is közrejátszanak az erdő vadeltartóképességének, takarmányozóképességének kialakulásában. Ezt az 1. és
2. számú felvétel igen szemléltetően bizonyítja. Míg az
1. számú felvételen bemutatott (kb. 25 éves) elgyertyánosodott, teljes záródású gyertyános-bükkös tölgyes
mind a vegetációs idő alatt, mind pedig télen sem táp
lálékot, sem búvóhelyet nem biztosít a vadnak, addig
a 2. számú felvételen látható, kb. 70 éves, természetes
felújítás alatt álló bükkös-tölgyes kefesűrűségű újulata
és aljnövényzete terített asztalt jelent a vad számára
egész esztendőn át. Az előbbi állomány erdőgazdasági
szempontból sem kívánatos (csökkent minőségű és elég
telen mennyiségű fát ad) és vadgazdasági szempontból
is teljesen értéktelen.
Az 1. számú felvételen bemutatott, nagyobbrészt
sarjeredetű állomány fejlődésének első éveiben, illetve
első szakaszában (kb. 10—12 éves korig) a vad számára
kitűnő életlehetőséget, táplálékot és búvóhelyet jelen
tett, mindaddig, amíg a vad szája alól ki nem nőtt, il
letve ki nem tisztították. Ettől az időponttól kezdve a
vad számára elveszett területnek tekinthető mindaddig,
amíg koronazáródását — idősebb korban átalakítása,
felújítása céljából — meg nem bontják, amíg alatta fel
nem verődik az újulat, a cserjék és a fűfélék.
A 2. számú felvételen látható bükkös-tölgy es, fiatal

2. ábra
Természetes felújítás alatt álló értékes bükkös-tölgyes, vad
eltartóképessége is kimagasló. A kefesűrű cserjeszintben és
újulatban a vadkár sem számottevő — a jut is, marad is elv
alapján. (Kaszópuszta.)

(10—15 éves) korban ugyancsak jó vadtartóképességet
jelenthetett. Rudas korban (teljes sűrűség, illetve záró
dás idején) azonban már mint vadtartó hely is és mint
vadbúvó is értéktelen volt, hiányzott alatta a cserje
szint és a gyepszint. Középkorú állománya viszont —
a fényigényes fák természetes öngyérülése és lazább
lombkoronája miatt — már cserjékkel települt alá, a
fűfélék is felverődtek alatta és ezért jobb életlehetősé
get jelentett a vad számára télen is, meg nyáron is. A
vad károsítása sem jelentkezik számottevő mértékben,
mert a sűrű cserjeszintben, illetve az ugyancsak sűrűn
felverődő újulatban elenyészik — a jut is, marad is elv
alapján.
A 3. számú felvételen bemutatott, télen is zöld
hamvas szederrel (Rubus caesius) sűrűn alátelepült nemesnyáras vad tartóképessége egész éven át kiváló (leg
följebb a tél végén esik vissza), a vad kedvenc téli táp
lálékát biztosítja a hamvas szeder leveleiben. Az ilyen
állomány 500 m2 hektáronkénti véghasználati fatömegével ugyancsak kimagasló erdőgazdasági értéket kép
visel.
A 4. számú felvétel szintén hamvasszeder szővedékkel borított állományt (70 év körüli kocsányos töl
gyes) ábrázol. Vadtartóképessége és erdőgazdasági ér
téke a képről is világosan kitűnik. A sűrű hamvas
szeder szőnyeg levelei nyáron és télen is értékes vad-

3. ábra
A hamvasszederrel (Rubus caesius) sűrűn alátelepült nemesnyáras télen is bőséges táplálékot nyújt a vadállománynak.
A vad károsítása az ilyen erdőtípusokban nem fordul elő.
(Dunaártér.)
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takarmányt jelentenek, a hatalmas tölgytörzsek pedig
komoly erdőgazdasági értéket képviselnek.
Az ilyen (a 3. és 4. sz. felvételen bemutatott) erdő
típusokban még a vad téli tömörülése idején sem for
dulhat elő vadkár, tehát célszerű, ha az etetőket itt ál
lítjuk fel és a vadnak az ilyen típusú állományokban
nyugalmat biztosítunk.
Az 5. számú felvétel elegyetlen, cserje és gyepszint
nélküli (nudum) erdeifenyvest mutat be. Az ilyen erdő
erdőművelési és erdővédelmi szempontból egyaránt ki
fogásolható, a vadgazdaság számára is értéktelen. A
cserjék hiánya miatt felborul benne az életközösségi
egyensúly, csökken a fatömegprodukciója, a talaj fejlő
dése kedvezőtlen (savanyodás), a vad nem találja meg
benne életfeltételeit, — és éppen ezért itt károsításról
nem beszélhetünk. (Legfeljebb fiatal korban kéreghán
tásról, vagy agancstisztítás idején kéregverésről.)

6. ábra
Tölgy-kőris-szil rontott ligeterdö eltölgyesedett sarjerdő típusa.
Átalakítása erdőgazdasági és vadgazdasági szempontból
egyaránt kívánatos. (Dunaártér.)

4. ábra
A hamvasszeder szövedékkel borított 70 év körüli kocsányos
tölgyes terített asztalt biztosít a vad számára és erdőgazdasági'
értéke is jelentős. (Béda.)

A 8. számú felvételen látható, gazdag cserjeszint
tel alátelepült kocsányos tölgyesnek inkább vadgazda
sági, mint erdőgazdasági értéke jelentős. A cserjék le
vele, rügye és fiatal hajtása táplálékot ad a vadnak, de
a fák habitusa csökkent fatömegprodukciót és értéket
igazol. Átalakítása kívánatos és ez vadgazdasági érté
két legfeljebb átmenetileg fogja csökkenteni.
A példák bizonyítják, hogy nem az erdő kiterje
dése, hanem az abban előforduló társulások (erdőtípu
sok) növényzete, az erdőállományok korosztályviszo
nyai, azok állomány szerkezete, fafajösszetétele, a terü
let tagoltsága és kitettsége, az egyes típusok előfordulá
sának gyakorisága, az erdőgazdálkodási cél, illetve er
dőfelújítási mód stb. határozza meg az adott erdő vad
tartó képességét. De azt is hozzá tehetjük, hogy az erdőgazdaságilag értéktelen, összetételükben és állomány
szerkezetükben elrontott, termőerejükben leromlott er

A 6. számú felvétel ugyancsak cserjeszint nélküli,
rontott sarjerdőt ábrázol, amelynek erdőgazdasági és
vadgazdasági értéke egyaránt minimális. Átalakítása
kívánatos. A vad az ilyen típusú erdőkben csak átme
netileg tartózkodik.
A 7. számú felvétel kefesűrű fehérnyár (sárj ere
detű) fiatalost mutat be, amely már ugyan jó búvóhely,
de vadtartó képessége igen csekély értékű. Fiatalabb
(1—2 éves) korban viszont kitűnő vadtartóképességet
képviselt és mint vadbúvó is, egyaránt jelentős volt. A
vad téli koncentrálódásától függően természetesen a
károsítás is fellépett (rügyek, hajtások lerágása), de az
őshonos fehérnyár sárjak közismert növekedési erélye
behozta a veszteséget.

5. ábra

Savanyú tölgyes helyén mesterségesen telepített erdeifenyves
a vad életfeltételeit nem tudja biztosítani, de erdőgazdasági
szempontból sem kívánatos. (Sopron.)

7. ábra

Fehérnyár sarj fiatalos: csak mint vadbúvó képvisel értéket,
vadeltartóképessége jelenleg minimális. (Gemenc.)
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dők nemcsak erdőgazdasági szempontból kifogásolha
tók, de — többnyire — vadgazdálkodás tekintetében
sem kívánatosak.
Mindezeket figyelembe véve ezért a vadeltartóké
pességet a télen rendelkezésre álló természetes vad
takarmány felleltározása és annak meghatározott fajú
és számú vad szükségletére történő átszámítása útján
volna célszerű megállapítani. A nyári vadeltartóképes
ség a télinek többszöröse és éppen ezért kell a télit

8. ábra
Gyöngyvirágos tölgyes: vörösgyűrű sommal gazdagon elcserjésedve. Téli vadeltartóképessége jó és a vad búvóhelyet is
talál benne. (Gemenc.)

meghatározni, mert az döntő jelentőségű vadgazdasági
és erdővédelmi szempontból egyaránt. A vad egy napi
takarmány szükséglete általában testsúlyának 10 szá
zalékára tehető, tehát 100 kg átlagsúlyú szarvas eseté
ben 10 kg, 150 kg súlyú szarvas esetében pedig 15 kg
a napi természetes takarmányszükséglet. A téli és át
meneti időszakot október 1-től április végéig kell szá
mítani és ennek megfelelően 180 napot véve figyelembe,
egy átlagosan 100 kg súlyú szarvas esetében kb. 1800
kg (18 q), 150 kg súlyú esetében pedig 2700 kg (27 q)
takarmányt kell egy állatra számítani. A rendelkezésre

álló takarmányt az egyes erdőtípusokban és a külön
böző korosztályokban kijelölt kísérleti parcellákon,
próbaterületeken kellene felleltározni és az egész terü
letre átszámítani úgy, hogy az adott kezelési egység —
erdészkerület, erdészet, vadászterület — átlagát fejezze
ki. Legcélszerűbbnek látszik 10 m2-es parcellákon be
gyűjteni azokat a rügyeket és fiatal hajtásokat (kb. 10
cm hosszúságban), valamint a télen is zöld fűféléket,
amelyek — a vad legelési technikáját figyelembe véve
— számára elérhető magasságban fordulnak elő —
(szarvasnál kb. 70—170 cm, optimális magasságban a
cserjék), majd pedig lemérni és az egész erdőrészletre
vagy tagra vonatkoztatni a több (3—5) próbaterület át
lag adatát.
Ha pl. öt 10 m2 nagyságú próbaterületen átlag 15
kg rügyet és fiatal hajtásvéget leltároztunk fel, akkor
1 hektáron (10 000 m2) kereken 150 kg természetes táp
lálékkal számolhatunk. Az ilyen jellegű és takarmányozóképességű területből tehát 20 hektár tudna egy
szarvast eltartani. Mivel azonban a természetes táplá
lék gyakorlatilag csak mintegy 50 százalékban hozzá
férhető a vad számára (különböző tényezők, pl. hó, sű
rűség, zavartság) és mivel sok üres (nudum típus) terü
let is van, reális képet csakis valamennyi erdőrészlet
és tényező figyelembevételével tudunk kialakítani.
Esetünkben ezért nem 20 hektár, hanem 40 hektár,
vagy ennél nagyobb erdőterület tud egy szarvast eltar
tani. A dám, őz és muflon esetében hasonló módon ál
lapíthatjuk meg a vadeltartóképességet. A vadeltartó
képesség felmérését célszerű lenne az erdőrendezési
munkákkal párhuzamosan elvégezni és az eredményt,
valamint a vad gazdálkodás főbb irányelveit az üzem
tervben tárgyalni.
A vadtartóképességet tehát sokkal inkább kifejez
hetjük és megállapíthatjuk ezen a módon, mint terület
darab viszonyszám alapján.
Igaz ugyan, hogy ez több, alaposabb munkát igényel,
de hozzásegít bennünket erdeink jobb megismeréséhez
is és eligazít bennünket a vad és a környezet közötti
sokrétű kapcsolat egynémelyikének további felismeré
sében is. A korszerű erdőgazdálkodás viszont ezt meg
is követeli.
Bencze Lajos,
a soproni erdővédelmi állomás vezetője.

A fatermelések
csökkentése, vala
Csörlők a fatermelés folyamán
folyamán,
mint a fárasztó
nősen a gyéríté- fennakadt fák balesetmentes lehúzására munka kiküszö
sek, valamint a
bölése érdekében
felújító vágások alkalmával gyako
falehúzó csőri őkkel, a dinamikus
a Főigazgatóság elrendelte, hogy a
ri jelenség, hogy döntéskor a fa a
(rángató) erőkifejtés következté
fennakadt fák lehúzására a jövő
szomszédos fa koronáján fenn
ben a legeredményesebb. Mivel
ben erre a célra szerkesztett csörakad. Ezeknek a fennakadt fák
azonban a fennakadt fa azonnali
lőket kell alkalmazni.
nak a lehúzásával kapcsolatban
levétele a további munka érde
Előzetes kísérletezések alapján,
még mindig az a gyakorlat, hogy
kében ajánlatos, lovaknak erre a
amelyekbe az OEF az ÉRTI ille
a fennakadt fákat vagy lovakkal
célra való igénybevétele nem gaz
tékes munkatársait is bevonta,
vagy pedig emelőrudakkal, rönk
daságos. Az emelőrudakkal, vagy
kétféle falehúzó csörlő bevezetése
fordítóval próbálkoznak a termelő
rönkfordítóval való falehúzás igen
látszik célszerűnek, éspedig az
munkások a szomszédos fa koro
ritkán sikerül, fárasztó, hosszadal
1000 kg-os és a 4500 kg-os fa
nájából kiszabadítani, lehúzni. De
mas és rendkívül balesetveszélyes.
lehúzó csörlő. Ugyanis a fenn
Legveszélyesebb és ezért tilos a
igen gyakran választják azt a
akadt fák súlya, és fennakadási
megoldást is, hogy egyszerűen
fennakadt fának oly módon való
ellenállása — amit a csörlő segít
azokat a fákat döntik ki, melye
levétele, hogy azt a fát döntik ki,
ségével kifejthető erő szempontjá
ken a döntött fa fennakadt. A má
melyen a fa fennakadt.
ból figyelembe kell venni — tág
sik veszedelmes módszer, amikor
Elsősorban tehát arra kell töre
határok között’ mozog. A legna
egy szomszédos fát rádöntenek a
kednünk, hogy az irányított dön
gyobb fennakadási ellenállással
tés minél tökéletesebb alkalmazá
fennakadt fára. A lovakkal való
bíró fákra méretezett csörlők al
lehúzás még talán a legkevésbé
sával a fennakadt fák számát a
kalmazása nem lenne gazdaságos,
lehető legalacsonyabbra csökkent
balesetveszélyes és bár a lovak
így előfordulhat, hogy akadnak
sük.
erőkifejtése nem veheti fel a ver
olyan fennakadt fák, amelyeknek
A baleseti veszély minimálisra
senyt az alábbiakban ismertetett
lehúzásához néhány mázsás húzó
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erő is elegendő, de akadnak olya
nok is, amelyek lehúzásához több
tonna húzóerő szükséges. Sajnos,
elegendő adat nem áll rendelke
zésre, melyek alapján megállapít
ható lenne, hogy különböző állo
mányokban, valamint országos vi
szonylatban
hozzávetőlegesen
mennyi fa akad fenn és mekkora
ezeknek a fennakadást ellenállása.

A tapasztalat mégis az, hogy ál
talában olyan fák akadnak fenn,
melyek 1000 kg húzóerővel lehúz-

hatók. Sok azonban az olyan fenn
akadt fa is, amelyeknek lehúzá
sához 2—4000 kg húzóerő szüksé
ges.

Magától értetődő, hogy a fenn
akadt fa lehúzását mindig a leg
kisebb ellenállás irányában kell
végrehajtani. Ennek megállapítása
bizonyos mechanikai ismeretet, de
legfőképpen gyakorlatot igényel.
A falehúzó csörlő használata fo
lyamán ez a gyakorlat a fatermelő
munkásoknál feltétlen ki fog ala
kulni és a falehúzás munkáját
meg fogja könnyíteni, idejét meg
fogja rövidíteni.

Legtöbb esetben célravezetőnek
látszik a fennakadt fa egyidejű
húzása és emelése, tehát horizon
tális és vertikális mozgatása.
Ugyancsak gyakran vezet célra,
ha a fennakadt faitörzset tengelye
körül forgatjuk (csavarjuk). A fa
lehúzó csörlőkkel mindhárom mű
velet külön-külön vagy egyszerre
is végrehajtható.
A kisebb méretű fennakadt fák

lehúzására
csehszlovák
minta
alapján a Szentendrei Kocsigyár
100 darab 1000 kg-os falehúzó
csörlőt gyártott. Ebből a csőrlő
típusból valamennyi erdőgazda
ság kapott 2—B darabot abból a
célból, hogy gyakorlati használha
tóságáról meggyőződjünk és a kö
vetkező sorozatban már az esetleg
szükséges módosításokat végre
hajtsuk.
A nagyobb méretű fennakadt
fák lehúzására a Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei Mezőgazdasági
Gépjavító
Vállalat szerkesztett
egy 4500 kg-cs falehúzó csörlőt
és ennek mintapéldányát le is
gyártotta. Ennél a csörlőtípusnál
is ajánlatos a gyakorlati kipró
bálás.
Mindkét csörlőtípus munka köz
ben nyert bemutatást január 30-án
a keszthelyi erdőgazdaság terüle
tén megtartott országos tapasz
talatcserén. A két csörlőtípust,
illetve az azokkal végezhető mun
ka módszerét az alábbiakban is
mertetem.
1000
kilogrammos
falehúzó
csörlő: A csörlő részei: 1. a
csörlő kerete a fogantyúval, kötél
vezetővel és merevítőkkel; 2. dob;
3. fogaskerék; 4. a biztosító csap
rugóval és fogantyúval; 5. kilincs
rugóval és lánccal; 6. kar. A csörlő
tartozékai: 1. 1 db 1 m-es vascső
a csörlőkar meghosszabbítására,
2. 1 db sodronykötéltároló keret,
3. 1 db 15 fm 8 mm-es sodrony
kötél (húzókötél), 4. 1 db 5 fm

6 mm-es sodronykötél (a csörlő
kikötő kötele), 5. 1 db 5 fm 6
mm-es sodronykötél (a terelő
csiga kikötésére), 6. 1 db 150 mm
átmérőjű terelőcsiga horoggal. (A
terelőcsiga 5. és 6. tartozékait a
Szentendrei Kocsigyár nem szál
lította. Ezeket az erdőgazdaságok
saját maguk állítsák elő vagy sze
rezzék be.) A csörlő súlya tartozé
kaival, terelőcsigával együtt 16
kilogramm.
A csörlőzést csak egy ember vé
gezheti, mivel a csörlő súlyának
csökkentése érdekében csak 1000
kilogramm közvetlen
terhelést
vettek számításba. Két ember
erőkifejtése már túllépi az 1000 kg
húzóerőt, s ez a csörlő megrongá
lásához vezethet.
A csörlő telepítése az ábra sze
rint történik. A csörlőt fogantyú
jánál kötjük ki. Ügyelni kell arra,
hogy mind a csörlő kikötésénél,
mind a terelőcsiga kikötésénél a
kikötő kötélvégeket a kikötő kö
téllel a fához szorítsuk. Ha egy
szeri csörlőtelepítéssel a fát nem
sikerül felhúzni,a csörlőt és a te
relőcsigát másik fákra telepítsük.
A kötelet előbb meg kell lazítani
és csak úgy lehet a fáról lesze
relni. A kötél lazításához két fő
szükséges.
A biztonság érdekében okvet
len ügyelni kell arra, hogy a kö
telet ne törjük és ne csomózzuk.
A falehúzás közelében csak a
csörlőkezelők tartózkodhatnak.
4500 kg-os falehúzó
csörlő:
Súlya tartozékaival együtt: 58 kg.
A csörlőn még bizonyos módosí
tások várhatók, így annak részle
tesebb ismertetésére nem térek ki.
A falehúzás ezzel a csőrlővel is
hasonló módon és hasonló elvek
szerint történik, mint az 1000
kg-os falehúzó csőrlővel. Húzás
esetén ennek a csörlőnek dina
mikus hatása jóval kisebb, mint
az 1000 kg-os csörlőé, mert erre a
kötél jóval lassabban csavarodik
fel. A kötéllazítás ezzel a csőrlő
vel, mivel félig önzáró, gyorsab
ban történik és így a megemelt fa
visszaeresztése következtében fel
lépő dinamikus hatás a fa levéte
lét megkönnyíti. Az erdőgazda
ságokra hárul most a feladat,
hogy a falehúzó csörlőket megis
merjék és a lehetőségek kihaszná
lásával helyesen alkalmazzák azo
kat.
Balogh Ferenc
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Két hasznos
nyárgazdálkodási szakkönyv
Két kitűnő szakkönyv jelent
meg az elmúlt hetekben az Orszá
gos Erdészeti Főigazgatóság ki
adásában. Az egyik Kopecky Fe
renc tollából a korszerű nyárgaz
dálkodás módszereit
ismerteti.
Tájékoztatót ad a gazdasági nyár
fajták széles köréről. Röviden öszszefoglalja a nyárfa termőhely
igényére vonatkozó tudnivalókat,
majd ismerteti a nyár ültetési
anyag nevelésének, a nyárfa ül
tetésének, a nyárállomány telepí
tésének és ápolásánának módsze
reit. A könyv befejező részében
röviden foglalkozik a nyárfa be
tegségeivel.
Nem kevésbé nagy jelentőségű
segédeszköz a Kossúth-díjas Koltay György könyvecskéje az er
dők és fasorok fáinak nyeséséről.
Bár a kis könyvecske foglalkozik

más fafajok nyesésének problé
máival is, a tanulságok döntő mó
don nyárgazdálkodásunk jelenlegi
széleskörű fejlesztésének ügyét
szolgálják. A kis kötet bevezetője
az élőfák nyesésével foglalkozik,
megvilágítja annak élettani és mű
szaki vonatkozásait. Több mint 25
oldalon részletesen tárgyalja a
száraz ágak, az élő ágak nyesésé
nek, a rügytördelésnek a módsze
reit. Külön fejezetben foglalkozik
a nyesés szerszámaival és a mun
kaszervezéssel.

Kertészek kézikönyve. A kertgaz
dálkodás szerteágazó ismeretanya
gát foglalja össze jól áttekinthető
formában ez az új kézikönyv. Az ál
talános részek után, külön fejezet
foglalkozik a dísznövénytermesztés,
a zöldség- és kertimag termesztés, a
gyümölcstermesztés és a szőlőterme
lés alapvető tudnivalóival. Nem csak
a kertészeti szakemberek, hanem
minden kiskertészkedő hasznos se
gítőt talál a jól áttekinthető kézi
könyv anyagában. Az erdészek házi
kertjében szintén találunk virágot,
gyümölcsfát, zöldséget, szőlőt és szá
mukra is sok problémában ad eliga
zítást a kézikönyv. (Mezőgazdasági
Kiadó. Ára: 48,— forint.)

Dr. Ubrizsy Gábor: Vegyszeres
gyomirtás. A gyomirtásnak forra
dalmian újszerű, legújabb módsze
reit ismerteti a szerző. Már előszavá
ban rámutat arra, hogy „a vegysze
res gyomirtás, amellyel rendkívüli
költségmegtakarítás érhető el, a me
zőgazdaság fejlett, bonyolult techni
kai módszerei közé tartozik“. Nem
lehet tehát vaktában és kellő szak
mai előismeretek nélkül eredménye
sen alkalmazni. A csaknem 16 íves
kötet ezeknek a szakmai előismere
teknek a megszerzéséhez segíti hozzá
az érdekelteket. Erdészeti vonatko
zásban is érdemes foglalkozni a
problémával, de természetesen itt is
széleskörű kutató munkára van még
szükség. (Mezőgazdasági Kiadó. Ára:
16,— forint.)
A mezőgazdasági szakigazgatás ké
zikönyve. Az államigazgatás szöve
vényes hálózatát mutatja be ez a
hézagpótló kötet a maga teljes egé
szében. A Földművelésügyi Minisz
térium és az országos szervek felépí
téséből kiindulva ismerteti a kötet
a tanácsi, mezőgazdasági szakigazga
tási szervek szervezetét és hatáskö
rét, majd részletesen felsorakoztatja
szakmai területek szerint szétbontva
a mezőgazdasági termeléssel kapcso
latos szakigazgatási feladatokat. A
csaknem 400 oldalas kötet a Mező
gazdasági Kiadónál jelent meg. Ára:
38,— forint.
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Most látjuk igazán, meny
megköszönni a negyedik dí
I
nyire igazságtalan lenne, ha
jat, csak az a bökkenő, hogy
Karnevál hercege csak a
az a fránya hegedű csak
felnőtteket keresné fel így
annak fogad szót, aki tud
farsang idején. Mert sok
játszani rajta.
Márpedig
Bajor Jenci „népzenész“
bált láttunk már, de ilyen
illlllillllllllllllllllllllllliiiinilJ'!ii Nagykovácsiban lllllllllllllllllllllllllillllllllllllillllllll
kedveset, vidámat, játéko
nem tud. Ezért inkább a
jobban engedelmeskedő sza
sat talán még egyet sem,
mint Nagykovácsiban, az S az első félévi értesítőért közelebbi iskoláig — el tu vakhoz folyamodik: „Kösönöm, tekintetes Barneváli
erdészgyerekek nevelőott nincs oka szégyenkezni sem dott érni.
Es hadd időzzünk még hercseg naccságos úr“ —
honának „összes termeiben“ az otthon 80 gyermekének,
Az ötletes és ízléses jel sem a nevelőknek és gyer egy-két percet ebben a far fordul tekintélyt rombolóan
mezek tarka forgataga, a mekfelügyelőknek. A nagy sangi vidámságban ennél a a méltóságosan, koronásán,
jelmezverseny eredményé kovácsi általános iskola — komoly témánál, a tanulás palástosan
trónján
ülő
nek kihirdetése, a tombola ide járnak az ország csak nál, mert el kell mondani Szedő Tomihoz — illetve,
nyereménytárgyak sorsolá nem minden pontjáról ösz- azt is, hogy a gyerekek a bocsánat, Karnevál herce
sának izgalma nemcsak a szegyűlt erdészgyerekek — rövid fél év alatt még job géhez. De nem tör ki bot
gyerekeket ragadta magá tanulmányi átlaga 3,31, az ban megszerették az erdész rány, mert a zenegép rá
val, hanem bizony a felnőtt otthon gyermekeié pedig hivatást. Ezt bizonyítja, zendít az erdész-csárdásra,
vendégeket is, akik a vi 3,75, vagyis 0,44 százalék hogy az otthon mind a négy Karnevál hercege is „elve
dámság mögött csipetnyi kal magasabb az iskoláénál. nyolcadikos tanulója erdé gyül a nép közé“ s amenyfájó nosztalgiával próbál Különösen a felső osztályo szeti technikumban akar nyire palástja engedi, vidá
man ropja a „szakácsnő
ták emlékezetükbe idézni, sok múlták felül „helybeli“ tovább tanulni.
Amikor ismét visszaté vel“, aki szemmelláthatólag
hogy vajon az ő gyermek társaikat, az V. osztálybe
koruknak akadt-e ilyen vi liek 0,85, a hatodikosok 0,68, rünk a vidám forgatagba, a nemcsak szellemiekben gya
a hetedikesek 0,52, a nyol „zsűri“ éppen a jelmezver rapodott, mióta az otthon
dám élménye? Aligha.
Az „első balosok“ jóked cadikosok pedig 0,72 száza seny eredményét hirdeti. A lakója ... Nem, több mint
vét — legalábbis a legtöbb lékkal. A nyolcvan erdész két „néger“ kislány — Pécz- három kiló „pluszt“ szedett
közül csak kettő ka Gabi és Holik Marika — magára s ha így folytatja,
jükét —; azonban nemcsak gyerek
ezeknek a vidám perceknek volt elégtelen rendű, négy békésen osztoznak az első könnyen utoléri a jelenlegi
az öröme fűti. Ha jobban pedig elégséges, ezzel szem díjon, egy jókora dobostor „csúcstartót“, Csiky Évit,
utána nézünk, más, tartó- ben hárman hoztak kitűnő, tán, Nyögéri Pisti, aki stíl aki né... de bocsánat, höl
sabb alapja is van ennek az és 18-an jeles bizonyítványt. szerűen vaddisznó jelmezt gyek korát és súlyát nem
örömnek: a jól végzett Általában a gyerekek nagy öltött, meg éppen három illő a pyilvánosság előtt
munka megnyugtató tudata. többsége jobb eredménnyel részre osztja a második dí emlegetni... Ezért inkább
Mert a tanév elején meg végezte az első nagyková jat, egy tábla csokoládét, hallgassuk a gyermekajka
nyílt otthon kis lakói né csi félévet, mint amilyent mert két testvérkéje is az kon frissen pergő, csengő
hány nappal a farsangi mu azelőtt lakóhelyén — ahol otthon lakója. A csodálato csárdást: „Az erdésznek se
latság előtt kapták meg it legtöbbjüknek 4—8 kilomé san élethű cigányprímás, hol nincsen párja a vilá
teni első bizonyítványukat. tert kellett gyalogolni a leg Bajor Jenci nótával akarja gon ...“
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A fák, a fák elátkozott testvéreink, égnek
nyújtóznak teli vággyal, mint a némák
beszédes szeme, vagy türelmetlenül hadonászó
karja, s míg levelüket halk sóhajra csókolja
a szél, vagy sírósra nyögeti a közel zivatar,
— tán arra gondolnak, hallja-e leláncolt
lelkűk titokzatos énekét a vándor kifáradt
tagjaival kinyújtózván, a hűs árnyékba
heveredve édes elszenderülésre.
Berda József
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A Faipari
Kutató

Intézet

1958. évi Közleményeinek két száma
most jelent meg. Az első Barlai Er
vin csaknem száz oldalas beszámo
lóját tartalmazza azokról a kutatá
sokról, amelyek a keretfűrészeken
elérhető fűrészárukihozatal fokozá
sával kapcsolatban folytak lombos
fűrészáru termelése esetén. A tanul
mány részletesen foglalkozik a je
lenlegi fűrészipari
módszerekkel,
majd a maximális kihozatal lehető
ségeivel. A vizsgálódások feltárták
azt a kérdést is, hogy mi okozza a
számított és a gyakorlatban tényle
gesen elérhető kihozatalok közötti
sokszor igen lényeges különbséget. A
beszámolónak egyes megállapításai
már most alkalmasak arra, hogy a
gyakorlatba bevezessék, de a kutató
munka további folytatására van
szükség Különösen szükségesnek lát
szik a rönkök alaki jellemzőinek to
vábbi vizsgálata fafajonként diffe
renciáltan. — A Közlemények 2.
száma ifj. Kolosváry Gábor vegyész
mérnök tanulmányát közli a nagy
frekvenciás műgyantás faragasztás
s az erre vonatkozó hazai tapaszta
latok kérdéséről.
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Néhány szó
a ..kaszafii részről”
Koltay György kitűnő könyvecskéjében: Az erdő és fasorok fáinak
nyesése — részletesen foglalkozik a
nyesés szerszámaival. Kérésére itt ja
vítunk egy felírást. Az ismertetett
kaszafűrész ténylegesen Kovács Jó
zsef kapuvári erdész megoldása, ö
vetette fel a gondolatot, hogy a
drága külföldi szabadalmak beszer
zése helyett összegyűjteti a kör
nyék törött kaszáit. A felesleges
pengerészt leütteti és az így csupa
szon maradt kaszagerendához szegecselteti a fűrészperselyt, melybe a
nyél jön, a megmaradó mintegy 30
cm hosszú pengerészbe pedig foly
tonos háromszögprofilú fogazatot vá
gat 4—5 mm-es fogmérettel. így a
legkitűnőbb anyagú, vékony pengéjű,
el nem hajló, homorú fogívű róka
fark fűrészeket gyártat — házilag.
Kovács József megoldását ma már
általában használják.

Elsőfokú ítélet
az Északsomogvi Erdőgazdaság
volt vezetőinek ügyeben
A kaposvári Megvei Bíróság az
Északsomogyi Állami Erdőgazdaság
volt vezetői és dolgozói ügyében a
társadalmi tulajdon sérelmére elkö
vetett sikkasztás, csalás, hűtlen ke
zelés, valamint okirathamisítás és
egyébb bűncselekmények miatt ho
zott ítéletet. A bíróság az elkövetett
visszaélések miatt Pópity Jenő igaz
gatót három évi, Kiss Lajos főmér
nököt két évi, Simon György erdészt
szakelőadót egy évi és hat hónapi,
Odor Imre erdészetvezetőt egy évi
és két hónapi börtönbüntetéssel és
pénzbüntetéssel sújtotta. Ezen kívül
a kisebb visszaélések elkövetőivel
szemben 6—10 hónapig terjedő bör
tönbüntetést, illetve pénzbüntetést ál
lapított meg.
Az ítélet nem jogerős.

Jeszenszky Árpád:

Oltás, szemzés, dugványozás
(II. átdolgozott kiadás)

Csaknem ötvenféle fás- és zöldoltást,
összenövesztéses
szaporítási módokat,
szemzési eljárásokat, a termőfák átoltását, az oltások és szemzések védelmét is
merteti a szerző népszerűvé vált művé
ben. Bemutatja ezenkívül a gyökereztetési eljárásokat, a sarjról szaporítás és a
tőosztás módozatait, végül abc sorrend
ben közli mintegy 220 növény szaporítási
módjait.
226 o., sok képpel és ábrával. Ara: 15,— Ft.

Kapható a könyvesboltokban, földmű
vesszövetkezeti boltokban és a falusi
könyvárusoknál.

Ötvenöt százalékkal emelkedett az

újítási javaslatok száma 1958-ban
Az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság elkészítette a fel
ügyelete alá tartozó szervek
újítási és feltalálói mozgalmá
nak 1958. évi mérlegét. Ezek
szerint a benyújtott javaslatok
száma az 1957-es 1128-ról 1719re emelkedett, ami 52,4 százalé
kos javulásnak felel meg. Az el
fogadott javaslatok száma csak
nem 40 százalékai több- 42 szá
zalékkal emelkedett a gyakor
latba vett újítások száma. A ki
fizetett díj 1958-ban 515 700 fo
rint volt, a várható gazdasági
eredmény megközelíti a 11 mil
lió forintot és az 1958-as tény
leges gazdasági eredmény is
meghaladta a 6 millió forintot.

Újítási előadók versenye
Az Országos Erdészeti Főigazgató
ság a szakszervezettel közösen érté
kelte az újítási előadók 1958 negye
dik negyedévi eredményeit. Ennek
alapján a versenyfeltételeknek meg
felelő pontszámokat és a helyezet
teknek járó jutalmakat a következő
képpen állapította meg: I. ipari vál
lalatok: 1. Kolossá István, a Buda
pesti Fűrészek újítási előadója 1088
pont, 700 forint jutalom. 2. Melich
János (Szentendrei Kocsigyár) 1052
pont, 500 forint jutalom. 3. Dékány
János (Szegedi Falemezgyár) 587
pont, 300 forint jutalom. II. erdőgaz
daságok: 1. Gerencsér Géza, az esz
tergomi erdőgazdaság újítási előadó
ja 759 pont, 500 forint jutalom, 2.
Rössler Károly (Székesfehérvári erdő
gazdaság) 694 pont, 400 forint juta
lom, 3. Nigriny Zoltán (pécsi erdő
gazdaság) 461 pont, 300 forint juta
lom, 4. Boross Jenő (soproni tanul
mányi erdőgazdaság) 386 pont, 200
forint jutalom.
KAPHATÓ ERDÉSZETI ÉS
VADÁSZATI SZAKKÖNYVEK
Benkovits Károly: Legelővédő fásí
tás.
Erdészeti kézikönyv.
Erdészek és vadászok zsebkönyve
1959.
Erdőgazdasági alapismeretek.
Gömbfaköböző.
Hajas József: Gazdaságos méretezés
a mezőgazdaságban.
A házkörüli állattartás.
Mezőgazdasági Lexikon 1., 2.
Pankotai—Madas: Közelítés és szál
lítás.
Szederjei—Studinka: Nyúl, fogoly,
fácán.
Vertse Albert: Madárvédelem.
A szakkönyvek beszerezhetők a
könyvesboltokban és a földmű
vesszövetkezeti boltokban.
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HÍREK
A tavasz közeledtével a Budapesti Er
dészeti SC vezetői is elkezdték előkészí
tő munkálataikat. A sportkör legnagyobb
szakosztálya, a labdarúgó szakosztály a
napokban választotta újra ideiglenes ve
zetőségét. A szakosztály vezetője Koós
András és intézője Szabó Tibor, az OEF
dolgozói.
A sportkör egyébként ez évtől kezdve
kizárólag a MEDOSZ-hoz tartozó buda
pesti erdészeti vállalatok sportaktíváinak
munkájára fog támaszkodni. Remélhető
leg ez azt fogja eredményezni, hogy az
előző évektől eltérően az erdészeti dolgo
zók sokkal nagyobb létszámmal fogják
figyelemmel kísérni a labdarúgó, kézi
labda és asztalitenisz versenyeket.

*

Az asztalitenisz szakosztályban bizakodás
sal néznek a tavaszi forduló elé. A Buda
pest II. osztályban játszó férfi csapat
ugyanis az őszi fordulót veretlenül nyerte
és a tavaszi forduló eddigi három mérkő
zését is nagy fölénnyel nyerte. Ered
mények: Erdészet—Fások 12:4, ErdészetAngyalföldi Bútorgyár 14:2, Erdészet—
EKISZ 13:3.
Az NB II. tartalékbajnokságban játszó
férfi csapat az őszi fordulóban a harma
dik helyen végzett. Azóta egy pontot
szerzett mérkőzés nélkül.
A Budapest I. osztályban játszó női
csapat az őszi fordulók során ugyancsak
a harmadik helyet szerezte meg. A ta
vaszi fordulóban egy vereséggel és egy
győzelemmel a mérleg nem változott.

Egyébként a kézilabda szakosztályban
megkezdték a sportolók az alapozást, sőt
már a formába hozó edzések is megin
dultak. Az edzésjellegű téli terembajnok
ságban a szakosztály három csapattal
vett részt. Az I. B. osztályban induló csa
pat a nyolcadik helyen, a II. osztályban
induló férfi csapat viszont a harmadik
helyen végzett. A fiatalok az ifjúsági I.
osztályban az ötödik helyet szerezték
meg.
A tavaszi forduló során a férfi csapat
— hasonlóan az elmúlt esztendőhöz — az
NB I-ben a nagypályás bajnokság küz
delmeiben vesz részt. A tartalékcsapat a
Budapest I. osztályban, míg a fiatalok az
Ifjúsági NB I-ben a kispályás bajnoksá
gokban indulnak. A bajnokság április
5-én indul, és a szakosztály vezetői és
sportolói bíznak abban, hogy ez évben
is jó erdményeket érnek el.
örömmel értesültünk arról, hogy a ba
lassagyarmati MEDOSZ Erdészeti SK há
rom másik MEDOSZ sportkörrel együtt
csoportbajnokságot rendezett a cserháti
állami
erdőgazdaság
balassagyarmati
MEDOSZ Erdészeti SK központi székhá
zéban. A verseny során asztaliteniszben
és sakkban mintegy 40—50 versenyző
mérte össze tudását. A baráti körben és
sportszerű körülmények között lefolyta
tott versenyen az Erdészeti SK dolgozói
különösen az asztaliteniszben jeleskedtek.

Bessenyei Zoltán:

Csiperkegomba termelés
Amióta nálunk is rájöttek, hogy milyen
kifizetődő a gombatermesztés, egyre töb
ben foglalkoznak vele. Ehhez nyújt se
gítséget ez a hasznos könyv, amely rész
letesen ismerteti a csiperkegomba növény
tanát, a termeléshez szükséges eszközö
ket, helyiségeket és a gombatermesztés
folyamatait. Foglalkozik a ládás és pol
cos gombatermesztéssel is, hogy a ter
melők ugyanazon a termőfelületen kisebb
befektetéssel többszörös mennyiséget ter
melhessenek.
140 oldal, számos képpel.
Ara: 6,50 Ft.

Kapható a könyvesboltokban, földmű
vesszövetkezeti boltokban és a falusi
könyvárusoknál.

Felmentés — áthelyezés.
Az
OEF vezetője Kozéky Gézát, a
Mátrai Állami Erdőgazdaságnál be
töltött főkönyvelői teendőinek ellá
tása alól felmentette. Egyidejűleg az
egri, 11. számú erdőrendezőséghez a
Mátrai Állami Erdőgazdaság terüle
tén működő erdőrendezési felügyelő
mellé előadónak áthelyezte.
Pályázat műszaki oktatói állásra.
A Földművelésügyi Minisztérium
szakoktatási
és
kísérletügyi fő
igazgatósága alsó- és középfokú ok
tatási osztálya pályázatot hirdet a
sárvári mezőgazdasági és erdészeti
gépészképző szakiskola műszaki elő
adói — oktatói — állására. A mű
szaki előadó feladata a kétéves erdő
gazdasági szakmunkásképzés, illetve
három hónapos gépkezelőképzés ke
retében a fatermesztéssel és az erdő
használattal kapcsolatos szakismere
tek oktatása. A pályázat határideje
1959. április 15. A pályázat feltételei
megtalálhatók az Erdészeti Értesítő
ez évi 8. számában.
A motorfűrészkezelők képzéséről
és foglalkoztatásáról az OEF vezető
je 10/1959. szám alatt utasítást adott
ki. (Megjelent az Erdészeti Értesítő
ez évi 8. számában.) Az utasítás
alapján idén három tanfolyam in
dul. Az első március 2-án, a máso
dik május 25-én, a harmadik októ
ber 5-én. Midegyiket Sárváron tart
ják és a tanfolyam anyaga géptan,
erdőhasználati ismeretek, gépkeze
lési és láncélesítési gyakorlat.

NYUGDÍJAZÁS.
Ferenczi
Miklós erdőmérnök, aki az utób
bi években az Országos Erdé
szeti Főigazgatóságon teljesített
szolgálatot, nyugdíjba ment. Ez
alkalommal dr Balassa Gyula
miniszterhelyettes, ,,Az Erdé
szet kiváló dolgozója“ kitünte
tésben és külön pénzjutalom
ban részesítette. Munkatársai,
barátai szeretettel búcsúztak Fe
renczi Miklóstól, aki régebben
Somogybán végzett hosszú éve
ken át értékes munkát, majd a
főigazgatóságon különféle mun
kakörben, legutóbb pedig az er
dőtelepítési osztálynál főmérnö
ki beosztásban működöttErdésznap Vilyipusztán. A sárospa
taki erdőgazdaság mintegy 60 fővel
erdésznapot rendezett a vilyipusztai
erdészetben. Az erdésznap során
megvitatták a legújabb főigazgatósági
utasítások végrehajtásának lehetősé
geit, majd valamennyien felmentek
a nagysomhegyi területre és ott köz
vetlenül az állományokban beszélték
meg a fiatalosok tisztításának, a gyé
rítésnek, az állománynevelésnek, a
fakitermelés és közelítés szervezésé
nek aktuális kérdéseit.

Február 19-én kezdődött hazánkban az
idei Szovjet Film Ünnepe, mely alkalom
mal több új szovjet darabot mutattak be
filmszínházaink.
Sikert ért el AZ ÉN DRÁGA PÁROM
című, színes,
magyarra szinkronizált
film, mely egy szovjet orvos történetét
vetíti vászonra. Nem orvosfilmről van
szó, hanem egy férfi életéről, küzdelmé
ről, végül igazi életpárjának és boldogsá
gának megtalálásáról. A főszerepeket a
hazánkban is jólismert és népszerű Inna
Makarova és Alexej Batalov alakítják.
Dosztojevszkij müveit több államban
filmre vitték. A közelmúltban láthattuk
például hazai filmszínházainkban A FE
HÉR ÉJSZAKÁK című olasz darabot. A
Szovjet Film Ünnepén, egy másik Dosz
tojevszkij alkotásnak, A FÉLKEGYELMŰ
című regényének filmváltozata első ré
szét láthatjuk. A cselekmény egyetlen
nap alatt játszódik, mindvégig pergő, for
dulatos. Iván Pirjev rendező mesteri kéz
zel, igazi dosztojevszkiji hangulatot te
remt e művével.
A KÉK NYÍL színes, szovjet film rend
kívül izgalmas története részben egy
tengerparti üdülőben, részben pedig egy
ellenséges'* tengeralattjárón játszódik.
A BALKEZES ÜJONC című film foly
tatását láthatjuk a TÖBBÉ NEM BAL
KEZES ugyancsak színes szovjet film
ben, a CSODÁLATOS KÜT színes mese
filmsorozat elsősorban a gyermekeknek,
de felnőtteknek is szórakoztató. Buda
pesten ezen kívül bemutatják, a filmün
nepen, szélesvásznú vetítésben a KAPI
TÁNY LÁNYA magyarra szinkronizált,
szovjet filmet, mely Puskin híres elbe
szélése alapján készült. A darab sajátsá
gos, romantikus, költői hangulata, a tör
ténelmi jelenetekkel párosulva, sikerre
tarthat számot.
Egy új magyar darabról is szeretnénk
röviden beszámolni, címe: FELFELÉ A
LEJTÖN. Zenés, bűnügyi vígjátékról van
szó (filmgyártásunkban ez új műfajt je
lent). A mese egy szerelmes fiatalember
ről szól, aki rossz társaságba és izgalmas
kalandokba keveredve, megindul a lejtőn
— felfelé. A lejtő vége: szerelmi házas
ság és közmegbecsülés. Az új magyar
film nem tartozik a nyomot hagyó alko
tások közé, különös értékei nincsenek,
ennek ellenére lényeges közönségsikerre
számíthat, mert másfélórás kikapcsoló
dást, szórakozást kínál.
A balett kedvelőinek jelent élményt a
HATTYÜK TAVA, színes, szovjet balett
film, mely a moszkvai Nagy Színház elő
adását viszi vászonra és a felvevőgép a
balett szüneteiben megismertet a gyö
nyörű színházzal, a kulisszák mögötti vi
lággal, nem utolsósorban pedig rövid át
tekintést ad Csajkovszkij életéről.

Jelenet a Hattyúk tava című szovjet
filmből
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Február 27-én országos tapasz
talatcsere keretében tájékoztatták
az erdőgazdaságok vezetőit és fa
használati szakembereit az ÉRTI
bu dák eszi
kísérleti
er de j ébe 1
folyó munkákról. A kísérleti er-

Döntés védősisakkal

dészet feladatait röviden Galam
bos Gáspár kísérletvezető foglalta
össze, összesen 25 kísérleti mun
kával foglalkozik ez a kísérleti
telep.
Ezután Szász Tibor tudományos
munkatárs foglalta össze az ott
folyó munkatudományi vizsgáló
dások jelenlegi állását. A vizsgá
latok célja a termelékeny ség és a
teljesítmény növelése a dolgozók
minél kisebb fizikai igénybevéte
lével. A munkás által, munka köz
ben felhasznált energia megálla
pításával tudják az erdei fűrészek
legjobb típusait kiválogatni. En
nek a munkának a során rekesz
tették ki a termelésből az M-fogazatú erdei fűrészeket, mert, bár
a megszakított háromszögfogazatú
fűrészhez képest 15 százalékkal
nagyobb teljesítményt lehetett ve\Jük elérni, de mintegy 50 száza
lékkal nagyobb energiát igényel
tek. '
A munkatudományi kísérletek
további célkitűzései a különböző
munkaegészségügyi vizsgálatok, a
szervezet károsítása nélkül lead
ható napi energia alapján a felső
teljesítményhatár megállapítására
irányuló kísérletek. Fontos fel
adat ezen a téren a napi munká
ban veszített energia pótlásához

szükséges legmegfelelőbb étren
dek összeállítása.
A következőkben Karai Gusztáv
tudományos munkatárs adott öszszefoglaló tájékoztatót az izotóp
kutatás szerepéről az erdőgazda
ságban. Beszámolt arról, hogy ez
idő szerint három fontos kísérlet
csoporttal foglalkoznak. A P32 su
gárzó izotóppal dolgoznak és az
első kísérletcsoportban a nehezen
csírázó magvak serkentését pró
bálják meg izotópos csávázással.
Az ősszel megindított kísérleteket
tavasszal újból beállítják. A másik
kísérlet különböző füzfajok izotó
pos kezelésével jobbár^ hasznosít
ható füzvessző előállítására irá
nyul. A harmadik kísérletcsoport
célja, hogy a foszfor32 alkalmazá
sával új nyárfaváltozatokat állít
sanak elő.
A további izotópos kísérletek
közül ki kell emelni, hogy a közel
jövőben virágpollenek repülési tá
volságait akarják pontosan meg
határozni izotópos módszerrel. A
másik kísérletcsoportban a külön
böző fejlődési fokban lévő erdei
fák magvaiból kelt csemetéken
fogják tanulmányozni az aktív
foszfor eloszlását a gyökérzetben,
a törzsben és a levélzetben.
A következőkben a tapasztalat
csere résztvevői megtekintették az
izotóp laboratóriumot, az üveg
házat, majd a kísérleti telep fagyártmánytermelő üzemét, ahol a
fagyártmánytermelés legjobb mód
szereit kívánják kikísérletezni.
Ezután a tapasztalatcsere részt
vevői felkeresték a vöröshegyi
14/á kísérleti erdőterületet. Útköz
ben megszemlélték a Lengyel
György erdőmérnök szerkesztette
elektromos vadriasztó berende
zéseket. Ezeknek a vadkárelhá
rítási kísérleteknek elvi alapja
a vad
állandó
nyugtalant tása
a megvédendő területen. A be
rendezés akkumulátorral műkö
dik s a központi automatikus ké
szülék váltakozva és eltérő idő
közökben látja el árammal és
hozza működésbe a területen szét
szórtan elhelyezett különböző han
gú csengőket és egyéb zajt keltő
berendezéseket. A zajt
keltő,
nyugtalanító berendezések tetszés

szerint változtathatók, így például
alkalmazni
lehet kis szirénát,
hangszórót, »esetleg
különféle
fényjeleket.
A kísérleti területen Szepesi
László, az ÉRTI igazgatóhelyet
tese ismertette az egyszemélyes
druzsba motoros fűrész technoló
giáját és szerepét a fakitermelés
ben. Majd Szász Tibor tudomá
nyos munkatárs az irányított dön
tés módszerének alkalmazásáról
adott képet. Hangsúlyozta, hogy
az irányított döntés legtöbb eset
ben nagy mértékben munka- és
időigényes, továbbá fokozott balesetveszéllyel jár. A gépek nagy
teljesítménykapacitása tehát min
den esetben nem használható ki.
Fontos tudni, hogy irányított dön
téshez gépi fűrészeket — a foko
zott balesetveszély miatt — nem
minden esetben alkalmazhatunk.
A döntésirányítás eszközei: a 15
centiméter mellmagassági átmé-

ötezer védősisakot gyártottak az ÉRTI
tervei szerint. A védősisak a lehulló ágak
ellen védelmezi az erdei munkásokat

rőnél vékonyabb fák esetében a
döntő villa, a 15 cm-nél vastagabb
mellmagassági átmérő esetében
legalább két fadugós döntő ék és
döntő fejsze, vagy ékverő kala
pács, a nagy kihajlású, az előző
két eszközzel nem irányítható mé
retű fákhoz négy tonna húzó erejű
kézi csörlő, drótkötél, létra vagy
kötélhurkoló.
A délutáni órákban a tapaszta
latcsere résztvevői visszatértek az
ÉRTI telepére és megvitatták a
felvetődött kérdéseket.

24
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

ERDŐGAZDASÁG
És FAIPAR

4
1959

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

II Minisztertanács és a SZOT elnökségének
Vörös Vándorzásziéja Szombathelyen
Öt új élüzem
A Minisztertanács és a SZOT elnöksége az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság és a MEDOSZ, valamint az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgo
zók Szakszervezete elnökségének előterjesztésére
a szombathelyi erdőgazdaságnak
a Minisztertanács és a SZOT elnökségének Vörös Vándorzászlóját adomá
nyozta a vele járó oklevéllel és pénzjutalommal.
A Budapesti Fűrészeknek
elismerő oklevelet és pénzjutalmat adományozott a Minisztertanács és a
SZOT.
A szombathelyi erdőgazdaság azokért a kiemelkedő teljesítményekért
kapta a magas kitüntetést, amelyekért 1958 decemberében elnyerte az él
üzem címet. A Budapesti Fűrészek a következő eredményekkel érdemelte
ki a kitüntetést: termelési értéktervét változatlan áron számítva 107, fenyő
fűrészáru termelési tervét köbméterekben kifejezve 121, talpfatermelési ter
vét 104, hordódongatermelési tervét 108, parkettaléc-termelési tervét 107
százalékra teljesítette. Alaperedményességénél a tervezett 9 099 000 forint
tal szemben 13 834 000 forintot ért el.
Az Országos Erdészeti Főigazgatóság Kollégiuma, az Építő-, Fa- és
Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezete, valamint a MEDOSZ elnökségé
vel egyetértésben a következő határozatokat hozta az élüzemcímek oda
ítéléséről.
Élüzemcímet, oklevelet, vándorzászlót és pénzjutalmat kapott
a Hárosi Falemezművek,
mert enyvezett lemez termelési tervét 105 százalékra, furnértermelési ter
vét 117 százalékra teljesítette, a tervezett 61,37 százalékos anyagkihozatal
helyett 65 százalékos kihozatalt ért el. Eredményessége a tervezett 2 083 000
forint helyett 7 351 000 forint.
Élüzemcímet, oklevelet és pénzjutalmat kapott
a Délmagyarországi Fűrészek,
ment fenyőfűrészáru termelési tervét 151 százalékra, lombosfűrészáru ter
vét 110 százalékra teljesítette, eredményességi tervét pedig szintén túltel
jesítette.
Élüzemcímet, oklevelet és pénzjutalmat kapott
a Szentendrei Kocsigyár.
Termelési értéktervét 107 százalékra teljesítette, alaprentabilitása a terve
zett 968 999 forinttal szemben 1,924 000 forint volt.
Az Erdőgazdasági Szállító- és Gépjavító Vállalat
szintén élüzemcímet, oklevelet és pénzjutalmat kapott. A Vállalat tonna,
kilométer és tonnakilométer tervét 101 százalékra teljesítette, a tervezett
12,5 százalékos javítási százalékát 9,6 százalékra csökkentette. Az anyag
költségeket 1,5 millió forinttal csökkentette.
Élüzemcímet, oklevelet, vándorzászlót és pénzjutalmat kapott
az ÉRDÉRT Vállalat,
amely fenyőfűrészáru értékesítési tervét 112, lombosfűrészáru tervét 103,
enyvezett lemez tervét pedig 112 százalékra teljesítette, a kiemelt tárcák
ellátását száz százalékon felül biztosította és túlteljesítette vállalatgazdál
kodási eredménytervét.

CÍMKÉPVNK

Az Erdészeti Tudományos Intézet
kísérleti fagyártmány termelő üzemé
ben alkalmazott új balesetelhárító
berendezés körfűrészekhez. A SZOT
előírása szerinti visszalökés-gátlóval
ellátott berendezés továbbfejleszté
sével készült az első oldalon látható
újabb prototípus.

A SZOT által előírt védőberendezés
körfűrészre

Az ÉRTI Budakeszi kísérleti fagyártmánytermelő üzemének szalagfűrésze
porelszívó berendezéssel
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céíkCtü'zéseí a& 0A^^a^04 HumfeaKeMeK^&eK
A Magyar Szocialista Munkás
párt Központi Bizottságának
március 6-i ülése határozatot ho
zott, amelyben felhívta az ország
népét, hogy a párt 1959. novem
ber végére összehívott kong
resszusának alkalmából az erő
ket összefogva 1959 végére ér
jük el népgazdasági tervünk né
hány legfontosabb mutatójának
a hároméves tervben 1960-ra
tervezett színvonalát. Ezt a cél
kitűzést országszerte megvitat
ták a dolgozók és a vállalatok, a
gazdasági szervek irányítói; ki
alakult az a közvélemény, hogy
gazdasági fejődésünk ütemének
meggyorsítása reális, elérhető
cél.
Megvitatták, átgondolták az
országos munkaverseny mozga
lommal kapcsolatos tennivaló
kat az erdőgazdaságoknál, a fű
rész- és lemezipari üzemeknél
is és ma már teljes erővel folyik
a munka a kitűzött feladatok
megvalósítása érdekében.
Az erdőgazdaságok vonalán a
Szakszervezetek Országos Taná
csának határozata a pártkong
resszus tiszteletére indított szo
cialista munkaversenyről a kö
vetkezőket fekteti le:
„Az erdőgazdaságok telje
sítsék túl az idén meginduló
jelentős nyárfaültetési ter
veket. Terven felül adjanak
bányafát,
szőlőkarót
és
épületfát.“
Nézzük meg közelebbről, mit
jelentenek ezek a célkitűzések,
hogyan tudjuk teljesíteni azt,
amit a népgazdaság joggal elvár
tőlünk? Kezdjük azon, hogy az
országos versenyben való helyt
állásunknak legnehezebb pontja
éppen a nyárfásítási tervek tel
jesítése. Ezen a területen ko

moly erőfeszítéseket kell ten
nünk. Be kell hozni az eddigi
'lemaradást és magáévá kell ten
ni minden erdőgazdasági dol
gozónak, akinek csak legtávo
labbról is köze van a nyárfásí
tásaink sikeréhez és eredmé
nyességéhez, hogy — nyárat,
nyárat, de gyorsabban!
A meginduló munkaverseny
ben az első és legfontosabb kö
vetelmény a népgazdasági szük
ségletekkel összehangolt tervek
gondos és következetes teljesí
tése. Az állami erdőgazdaságok
idei tervei már úgy vannak
megállapítva, hogy ezeknek a
terveknek a teljesítése igen sok
vonatkozásban önmagában is
biztosítja az 1960-as színvonal
elérését! így például a bruttó
fakitermelésünkben. Az idei ter
vek végrehajtása biztosítja az
erdőgazdaságok számára azt,
hogy az 1960-as szintet már az
idén meghaladjuk bányabélés,
parkettaléc, szőlőkaró, lombos
rönk, bányafa termelésében, az
erdősítések és fásítások összege
zett teljesítésében. Az utóbbinál
ismét ki kell emelni, hogy csu
pán a nyárfásítások és telepíté
sek terén kell rendkívüli erőfe
szítéseket vállalni. De mindig és
mindenben az előírt tervek le
gyenek a munkaversenyek irá
nyító szempontjai. Nem ér sem
mit az olyan túlteljesítés, amely
a népgazdasági szükségletekhez
igazodó tervekkel szembeni le
maradásból jönne létre! Első a
terv! — ez legyen a kibonta
kozó erdőgazdasági munkaver
senyek alapgondolata.
Azok az elképzelések, ame
lyek megszülettek addig, amíg
ezek a sorok íródtak, azt mutat
ják, hogy erdőgazdaságaink leg
nagyobb része helyesen látja,
miképpen kell az országos mun

kaversenybe kapcsolódniok. A
bányafában, szőlőkaróban, par
kettalécben tervezett túlteljesí
tések valóban a népgazdasági
igények irányában fekszenek és
a vállalt többlettermelések reá
lisak, teljesíthetők. De ha vizs
gáljuk az erdőgazdaságok eddigi
tervteljesítéseit, akkor rámutat
hatunk azokra a gyenge pontok
ra is, amelyek a legkomolyabb
erőfeszítéseket igénylik. Főleg a
felvásárlások terén mutatkozó
vontatottság, lemaradás miatt a
rönk- és bányafa értékesítés te
kintetében nyilvánvalóan meg
kell javítani a munkát. Ha itt
történne az év végéig lemara
dás, ez rendkívül súlyosan érin
tené az erdőgazdaságok orszá
gos tervteljesítését. A rönkérté
kesítés lemaradása ugyanis az
ipar eredményes tervteljesítését
gátolná, a bányafa vonalán pe
dig még határozottabban alá
húzná azt az 1958-as lemara
dást, ami az 1958-as erdőgazda
sági tervteljesítésnek is legsú
lyosabb szépséghibája volt.
Mindezeknek a kérdéseiknek
a munkaverseny eszközeivel
való jó megoldásán túl azonban
a versenymozgalom homlokte
rébe az önköltség kérdését kell
állítani. Ebben a vonatkozásban
egyik legfontosabb teendő, hogy
minden erdőgazdaságnál a fél
éves mérlegek alapján készítsék
el a második félévi előkalkulá
ciót és az adatokból kiinduló in
tézkedési tervet. Elsősorban az
általános költségek, a csemete
termelés költségeinek és az
energia költségeknek a gondos
vizsgálatával - lehet nyilvánvaló
an ólyan eredményeket elérni,
amelyek biztosítják az önkölt
ségi
mutatók
megjavulását.
Tartsák szem előtt az erdő
gazdaságok is a Párt Központi
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Bizottságának figyelmeztetését,
hogy
„semmi esetre sem kaphat
ismét teret a munkaver
senyben a puszta mennyi
ségi szemlélet a gazdaságos
ság szemlélete helyett“
A fűrész- és lemeziparban ha
sonló a helyzet: az 1959-es ter
vek teljesítése lényegében biz
tosítja az 1960-as szint elérését.
Már eredetileg olyan feszített
tervek készültek, hogy fenyő
fűrészáruban ,
bükkiűrészáruban s általában a lombos fűrész
áruban, valamint parkettaléc
ben az idei tervek tejesítése ma
gában foglalja az országos mun
kaverseny
alapkövetelményé
nek teljesítését. De vannak itt
is olyan gyenge pontok, ahol
jobban meg kell szervezni a
munkát, hogy az 1959-es tervet
túlteljesítve érjük el az 1960-as
termelési színvonalat. Ilyen el
sősorban a dongatermelés, a le
meztermelés, beleértve a farost
lemez termelését is, a bútor
laptermelés, a színfurnér és a
vakfurnér termelése. Ezekben
jelenős mennyiségi növekedést
is el kell érnünk. De a verseny
célkitűzésben az az újszerű,
hogy nem elegendő a tervek
mennyiségi teljesítése, hanem
az egységes termékek minőségi
javulását is biztosítani kell. Is
mét a Párt Központi Bizottságá
nak határozatából idézünk:
„Óvakodnunk kell attól,
hogy a munkaverseny fel
lendülése háttérbe szorítsa
a minőség javítását. Ellen
kezőleg, a munkaverseny
mozdítsa elő a takaréko
sabb gazdálkodást és gyárt
mányaink
minőségének
megjavítását“
A felajánlás helyes célkitűzé
seinek vonalát jól mutatják az
idei tervteljesítés jelenlegi ál
lásának adatai. Például lemara
dásban vagyunk a dongaterme
lésben, különösen a kiemelt sö
rös- és borosdongában. Lema
radás van minőségi szempont
ból is: például túlteljesítés .mu
tatkozik és várható a cser- és
egyéb lombos III. osztályú fű
részáruban, bányaszéldeszkában,
a kiemelt minőségű bútorleme
zekben és bútorlapokban.
A fűrész- és lemezipari válla
latok általában 5—8—9 százalé

kos értéktúlteljesítést ajánlanak
fel. Ez nagyon • dicséretes célki
tűzés, de gondosan a mélyére
kéll nézni és megvizsgálni azo
kat a tényezőket, amelyek az
értékemelkedést meghatározhat
ják. Fontolóra kéll venni, hogy
két iparvállalatnál is romlott a
bérgazdálkodási helyzet és rom
lottak a termelékenységi muta
tók. Az ilyesmin sürgősen segí
teni kell, mert különben nem
tudunk helyt állni. Ugyanígy
meg kell vizsgálni a különleges
minőségű lemezek és bútorla
pok termelésének fokozására
irányuló elképzeléseket is. Több
letekre szükség van, de minden
kor a szükségletnek megfelelő
minőségben és választékban;
inkább néhány százalékkal ki
sebb legyen az értékemelkedés,
de ne termeljenek iparvállalata
ink esetleg olyan értékesebb
árut, ami azután eladhatatlanul,
mint inkurrens árú hosszú ideig
raktáron marad. Vagy nézzünk
meg egy más példát. Nincs
szüksége az országnak fölös
mennyiségű III. osztályú lom
bos fűrészárura. A termelőszö
vetkezeteink
megnövekedett
szükségleteit a rendes készle
tekből is ki lehet elégíteni.
Szükség van azonban bányabélés-pallóra, s ezt ugyanabból a
rönkminőségből lehet előállítani,
amiből esetleg eladhatatlan III.
osztályú fűrészárut termelnek.
Különleges feladatai vannak
a mi területünk munkaverse
nyein belül a szombathelyi for
gácslemez üzemnek és a Mohácsi
Farostlemezgyárnak. Szombat
helynek el kell érnie, hogy

nemcsak elindul most már a ter
vezett végső határidőre a ter
melésével, hanem feltétlenül
teljesíti is az idei forgácslemez
termelési előírását. A Mohácsi
Farostlemezgyártól pedig azt
várja a népgazdaság, hogy üze
mének rajta kívül álló okokból
keletkezett késői beindulásával
a vártnál hosszabb ideig pénz
ügyi
mérlegünkre
nehezedő
ilyen irányú importkötségekből
valamit törlesszen: vagyis minél
nagyobb mennyiségű jó farost
lemezt adjon az országnak.
Az erdőgazdaságoknál is, ipari
vállalatoknál is tehát végső
fokon az a követelmény, hogy a
felajánlások a tervteljesítés út
jában álló nehézségeket hárítsák
el. A reális alapokra épülő
munkaverseny a magunk terü
letén és az egész népgazdaság
ban hatalmas távlatokat nyit
elénk. Ehhez a mozgalomhoz
nem ,,csatlakozni“ kell, nem ar
ra van szükség, hogy hangzatos
szólamokkal, az élettől távol
álló „versenyfelhívásokkal“ kür
töljük tele a világot. Lelkiisme
retes munka, lankadatlan alkotó
kedv, a reális terveken alapuló
komoly erőfeszítés: ezek hozzák
meg a sikert! Bizonyosak va
gyunk benne, hogy erdőgazda
ságaink, ipari vállalataink dol
gozói megértik és magukévá te
szik ezeket az elhatározásokat
és céltudatos munkájukkal ered
ményesen járulnak hozzá, hogy
hároméves tervünknek két év
alatti teljesítésével az épülő öt
éves tervünkhöz építsenek szi
lárd alapot és hozzák közelebb a
szocializmus korát hazánkban.

Normál méretű közelítő kerékpár
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FIATALOK A < fásítási
A KISZ FIATALOK ÉS AZ ÚT
TÖRŐK részvétele az országfásífás
ban immár hagyományossá vált. Az
ifjúság a KISZ I, országos értekezle
tének határozata szerint száz millió
facsemete elültetését vállalta a leg
közelebbi évek során. Ezt a vállalásu
kat már eddig is igyekeztek dereka
san törleszteni. 1958 tavaszán mun
kájuk eredményeként 7,3 millió fa
csemete és 1,3 millió suháng került a
földbe. Társadalmi munkájukkal 1,6
millió forintot takarítottak meg. Mint
már megírtuk, tavaly 210 KISZ és út
törő szervezet, valamint 220 fiatal ka
pott jutalmat, a KISZ vándorzászla
ját pedig a Veszprém megyei KISZ
bizottság nyerte el.

AZ IDEI FÁSÍTÁSI HÓNAP során
ismét nemes verseny alakult ki az if
júsági szervezetek között. Igyekeztek
minél jobban hasznosítani a tavalyi
tapasztalatokat. Az ifjúsági szerveze
tek szorosan együttműködtek az Or
szágos Erdészeti Főigazgatósággal, il
letve az erdőgazdaságokkal és azok
tervei alapján végezték a fásításokat.
Lapunk zártakor még nem állnak
rendelkezésünkre adatok az idei Fá
sítási Hónap eredményeiről, de a be
érkezett jelentések arról beszélnek,
hogy a tervszerűen irányított munka
meghozta gyümölcsét: a fiatalok az
„Ültess és gondozz annyi fát, ahány
éves vagy“ mozgalom keretében mind
elültették a rendelkezésre állott fa
csemetéket és suhángokat.
A Fásítási Hónap alatt beérkezett
hírek arról számoltak be, hogy az if
júság általában nagyobb lendülettel
kapcsolódott be a tavaszi fásításokba,
mint az előző években. Nógrád megye
KISZ bizottsága például tavaly nem
igen tett ki magáért, az idén viszont
a Fásítási Hónap kezdetekor a me
gyei KISZ bizottság ankétot hívott*
össze s ezen részletesen megbeszélte
a feladatokat a szervezetekkel. A
Bács-Kiskun megyei fásítási ankéton
ott voltak a KISZ képviselői is s vál
lalták az ifjúság nevében, hogy a
többi között Kiskunfélegyházán 30
hektár területet fásítanak, a Molnár
iskolánál pedig 8000 akác sorfát ültet
nek el. Ezeket a sorfákat majd gömb
akácnak oltják át. Békés megyében
a fiatalok 1,5 millió forint értékű fa
csemetét vettek át a Kertészeti Válla
lattól és ültettek el.
KIEMELKEDŐ FELADATOKAT
vállaltak a Pest megyei KISZ és út
törő szervezetek, a fővárosban külö
nösen az V., VI. és XII. kerület fia
taljai. Ugyancsak ki tettek magukért
a péceli KISZ iskola növendékei. Az
ő vezetésükkel a monori járásban
többszázezer facsemetét ültettek el.
Egyedül Pécsien 490 000 facsemetét
használtak fel a fásításokhoz. Nagy
feladatot kaptak az ócsai gimnázium
tanulói is, akik 120 000 csemete elül
tetését és gondozását vállalták.
Az állami gazdaságok és gépállo
mások KISZ szer vezetei sem marad
tak ki a nagy munkából. A szendrői
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gépállomás
újonnan
megalakult
KISZ szervezete a pártkongresszusra
tett felajánlásában a többi között vál
lalta, hogy fásítják, parkosítják a
gépállomás területét és részt vesznek
a község-fásításban is.
MÁRCIUS UTOLSÓ NAPJAIBAN
osztották ki az Országos Erdészeti
Főigazgatóság jutalmait, kitüntetéseit
az 1957—58. évi fásítási idényben ki
váló eredményeket elért fásítók kö
zött. Országosan több mint hatszáz
oklevelet, jelvényt, plakettet, vala
mint pénzjutalmat kaptak a legjobb

munkát végzett fásítók. A jutalmazottak között 22 termelőszövetkezet
szerepel, így a többi között a csátaljai Budai Nagy Antal tsz, az acsádi
Petőfi, a csernői Szabadság, a herná
di Búzakalász, az ajkai Petőfi, a
nyíregyházi Ságvári, a demecseri Di
mitrov, a debreceni Vörös Hajnal és
Cseretanács, a kondorosi Dolgozó, a
muronyi Rákóczi, a hódmezővásár
helyi Dózsa, a makói Úttörő és József
Attila termelőszövetkezet. Ugyancsak
jutalmat kapott 34 községi tanács,
több állami gazdaság és gépállomás.
Több mint száz oklevelet, jelvényt és
pénzjutalmat osztottak ki a KPM
Vasúti Főigazgatóságának dolgozói
között.

Tudományos alapokra épült
gyakorlati munka a bugaci erdészetben
A megszokottól kissé eltérően
kezdtük látogatásunkat a bugaci
erdészetben. Ugyanis
Horváth László erdészetvezető
nem a homoki erdősítéseket vagy a
csemetekerteket mutatta meg első
sorban, mint vártuk volna, hanem
kicsi, de gonddal felszerelt
laboratóriumba
vezetett. A bugaci erdészet labora
tóriumáról már előzőleg is hallot
tunk, megtudtuk, hogy azt Horváth
László a saját szorgalmából rendezte
be, ő maga végzi benne a különböző
vizsgálatokat s a kecskeméti erdő

gazdaságnál is elismeréssel beszél
tek kísérleteiről.
— Az volt a célom ezzel a kis la
boratóriummal — mondta Horváth
László —, hogy a gyakorlati mun
kát tudományosan is megalapozzam.
A talaj vizsgálatok, a termőhelyfeltá
rások itt a bugaci homokon nélkü
lözhetetlenek, különösen most, ami
kor kísérleteket folytatunk a nemes
nyár termőhelyek kiszélesítésére.
A laboratóriumi kutatások ered
ményeképpen vezette be az erdészet
az árkos ültetést.
A talajszelvény vizsgálatok alapján

Sorfelezés a bugaci erdészet erdeifenyőcsemetekertjében
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Horváth erdészetvezető megállapí
totta az egyes területek talajvízszint
jét, talaj összetételét s ennek meg
felelő mélységű árkokat húzatott az
Sz—80-ashoz kapcsolt árokásó gép
pel. A rendes ültetési móddal a cse
meték gyökere átlag 30 cm mély
ségre került, ahol 3,8 százalék volt
a talaj víztartalma. Az árkos ülte
téssel — 50 és 70 cm mélység kö
zött — a gyökérzet eléri az elteme-

évre nagyobb tömeget nevelő cse
metekertekben mutatkozik meg. A
főleg művelő erdészet évi erdősítési
feladata 530 hektár s legfőbb • törek
vése, hogy az ehhez szükséges cse
metemennyiség megtermelésében ön
ellátó legyen. Az idén erdeifenyőből
már teljesen fedezni tudja saját
szükségletét s jövőre előrelátható
lag már feketefenyőből sem szorul
átvételre. Erdeifenyő csemetekert
jében a talajviszonyok kedvezőbb
kihasználásával a rendelkezésre álló
kis területet is a legjobban tudták
hasznosítani. Csaknem negyedhektá
ron 25 cm-es sortávolságban 687 000
csemetét nevelnek. Az árkos műve
lés az ápolási költségeket mintegy 50
százalékkal csökkentette, mivel ön
tözésre nincs szükség és a gyomosodás is sokkal kisebb mérvű. En
nek köszönhető, hogy a bugaci er
dészetnél
a csemetenevelés nem volt
ráfizetéses,
sőt 13 000 forinttal növelte a gazda
sági év első negyedének 300 000 fo
rintos eredményességét.
A fenyőhöz hasonlóan árkos ülte
tésben nevelik

Horváth László erdészétvezető
riumában

laborató

tett humuszszint következtében lé
nyegesen magasabb, 10—30 százalék
közötti víztartalmú talajt.
A kelet-nyugati irányú árkos ülte
tés azonban nemcsak a kedvező víz
felvétel miatt előnyös, hanem

sokkal jobb mikroklíma

tényezőket is biztosít. Egyenletessé
válik továbbá a párolgás, csökken a
pajorkárosítás, megszűnik a gyom
növények gyökér-konkurrenciája. A
tudományos megállapításokat az er
dészet csemetekertje, majd később
az erdősítés teljes mértékben iga
zolta a gyakorlatban is. Eddig kö
zel 70 hektáron vezették be az ár
kos művelést s a megmaradási arány
mintegy 20—30 százalékkal emelke
dett.
Az árkos ültetés, valamint a vele
együtt alkalmazott altalajtrágyázás
eredménye talán legjobban az évről

Erdei fenyőcsemete árkos ültetése

a nemesnyárcsemetéket is.

Az idén 30, jövőre, pedig 65 hektáron
kell újabb nemesnyár állományo
kat létesíteni. Az 1—1,20 méteres
nyárdugványokat olyan mélységű
árkokba ültetik, hogy gyökerük a
talajvízszint közelébe érjen. így a

dugványnak nem kell hosszú víz
felvételi gyökeret engednie a víz
szint keresésére, hanem mindjárt
talpgyökeret bocsáthat ki.
A fenyőfiatalosok ápolásánál
is új módszerrel kísérleteznek. Erre
az a tapasztalat indította az erdé
szetet, hogy az alföldi fenyő növeke
dése nem olyan erőteljes, mint a
hegyvidékié s a kikerülő fenyő a
sűrű ágörv miatt értéktelenebb. A
növekedés erőteljesebbé tétele, vala
mint értékesebb faanyag nyerése
érdekében 8—10 éves korban ritkít
ják az ágörveket, így hosszabb,
göcsmentes faanyagot kapnak majd
a kitermelésnél.
Végül helyet kell adni a dolgozók
két kívánságának. Mindenekelőtt sze
retnék, ha
üzemi konyhát
kapnának. Ennek megoldása annyi
val is könnyebb lenne, mert ugyan
ezt kívánják a közeli bugacpusztai
állami gazdaság dolgozói is s a két
kívánságot az erdőgazdaság és az
állami gazdaság bizonyára összhang
ba tudná hozni. A másik kívánság
pedig — különösen

a fagyártmánytermelő üzem
dolgozói
sürgetik türelmetlenül —, hogy az
erdészetet kössék be a hálózati vil
lanyvezetékbe, mert jelenleg kis
agregátor termeli az áramot és a
gyakori üzemzavar akadályozza az
üzem termelését.
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Megyei természetvédelmi munkacsoport alakult Veszprémben
A sajtó hasábjain időnként újabb
és újabb természetvédelmi területté
nyilvánított erdőkről, fákról vagy
más természeti ritkaságokról szer
zünk tudomást. Minden természetet
szerető ember örömmel fogadja eze
ket a híreket. Az Országos Termé
szetvédelmi Tanács munkáján kívül
azonban most számot adhatunk más
jellegű és a maga nemében igén je
lentős kezdeményezésről is.
A természetvédelem jelentőségének
és szerepének felismerése alapján a
Hazafias Népfront Veszprém megyei
bizottsága keretében megyei termé
szetvédelmi és tájvédelmi tudomá
nyos munkacsoport alakult. A mun
kacsoportban a természet védelem
iránt felelősséget érző szakemberek
és természetbarátok csoportosultak.
Feladatul tűzték ki Veszprém megye
köztudomásúan gazdag természetvé
delmi területeinek fokozottabb mér
tékű megóvását, felkutatását és fel
térképezését mindazoknak az érté
keknek, amelyek tudományos vagy
más jelentőséggel bírnak ebben a vo
natkozásban, de pillanatnyilag nem
tartoznak a Természetvédelmi Ta
nács fennhatósága alá. Lényegében
tehát a munkacsoport a gyakorlati
természetvédelem eszközeivel, a tár
sadalmi erők összefogásával kívánja
a Természetvédelmi Tanács munká
ját elősegíteni.

További célkitűzése, hogy széles
körű felvilágosító munkát fejtsen ki
a megyében, általánosan ismertesse a
megye természeti kincseit és tudato
sítsa azoknak tudományos, tájszépé
szeti és gazdasági jelentőségét. A
munkacsoport eddigi tevékenysége
máris mutatja, hogy megalakítása
helyes volt és a természeti kincsek
ben bővelkedő Bakonyban, a Balatonfelvidéken és a Balaton mentén
eredményes munkát fejtett ki. A
munkacsoport
tagjai botanikusok,
geológusok, zoológusok, ornitológu
sok, természetbarátok és erdőmérnö
kök.
Csötönyi József
erdészetvezető, Márkó
Elkészült a Bakony legmagasabb
kilátótornya, a Csesznek melletti
Zörögtetőn. A 22 méter magas ki
látótornyot Romer Flórisról, a Ba
kony első kutatójáról nevezték el.

*
A nógrádi hegyvidéken március
közepén megkezdték az erdősítést.
A megye ötven csemetekertjében
15 millió lombos és tűlevelű facseme
tét nevelnek. Tavaszra 320 hektár
erdősítést terveznek.
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Az erdőgazdaságok
a termelőszövetkezeti mozgalomért
Az Országos Erdészeti Főigazgatóság határozata szerint a fő
igazgatóság hatáskörébe tartozó valamennyi erdőgazdaság és fa
ipari vállalat 2—3 új termelőszövetkezetnek nyújt segítséget. Tá
mogatja azokat műszaki terveik elkészítésében, a nagyüzemi táblák
kialakításában, építkezéseik végrehajtásában és a könyvelésben.
Az építkezések során előfordulhat a termelőszövetkezeteknél
olyan kisebb fahiányt amit azonnal pótolni kell. Az ilyen 5—10
köbmétert kitevő, de 10 köbmétert meg nem haladó faanyagmenynyiséget, helyi értékesítési keretből, lehetőség szerint a felhaszná
lás helyéhez legközelebb eső kitermelési, vagy tárolóhelyről ár
jegyzék szerint szolgáltatja ki a területileg illetékes erdőgazdaság.
A termelőszövetkezetekben építendő egyszerű kivitelű sertésés juhszállásokhoz elegendő mennyiségű karámfát, lombos rudat,
bőrdeszkát, valamint III—IV. osztályú lombos fűrészárut juttatnak
az erdőgazdaságok összesen mintegy 60 000 köbméter mennyiség
ben.
Az erdőgazdaságok műszaki segítséget nyújtanak az újonnan
alakult termelőszövetkezeteknek a mezővédő erdősáv telepítések
nél és a fásításoknál is.
A zalaegerszegi erdőgazdaság segítsége
a termelőszövetkezeteknek
A zalaegerszegi erdőgazdaságban
Szekeres igazgató valóban méltán
büszke arra, hogy az erdészetvezetők és a kerületvezető erdészek ha
tékonyan patronálják a körzetükbe
eső megalakult termelőszövetkezete
ket és termelőszövetkezeti községe
ket. Zalában több termelőszövetke
zetnek saját erdeje van, így nepn
mindegy, hogy időben kapnak-e
szaktanácsot az erdő felújítása, va
lamint annak gondos kezelése dolgá
ban. Saját erdeje van például a zala
baksai tsz-nek és máris hasznosí
totta a kerületvezető adta szaktaná
csokat. A baki erdészet a zalaszentmihályi tsz-nék nyújtott épület-, ka
rámfa segítséget, hogy a megindult
termelőszövetkezeti munka ne akad
jon meg. A karámfából sertésólakat
építették. A taszilói termelőszövet
kezet nemcsak kért, hanem adott is
az erdőgazdaságnak: mintegy 230
köbméter fát termeltek ki véghasz
nálatban. A neszelei termelőszövet
kezet 6 köbméter fát, a bezerédi
termelőszövetkezet hat ízben 6 köb
méter fát kért a szövetkezeti építke
zésekre. A lenti erdészet a rédicsi,
a szentgyörgyvölgyi erdészet a szentgyörgyvölgyi
termelőszövetkezetet
segíti. A nagyarányú termelőszövet
kezeti mozgalom egyébként arra is
figyelmezteti az erdőgazdaság veze
tőit, hogy már most kalkuláljanak a
megváltozott vagy őszre teljesen át
alakuló
munkaerő
problémával.
Jobbára ugyanis arra lehet számí
tani, hogy az erdőgazdaságok munka
erejét majd a termelőszövetkezetek
adják az elkövetkezendő téli fakiter
melés idején. Ez nagyarányú együt
tes munkát kíván az erdőgazdaságok
és a termelőszövetkezetek között,
Erre gondoltak a zalaegerszegi erdőgazdaság vezetői is, amikor megyeszerte felhívták — mégpedig Írás-

bán — a már megalakult termelőszö
vetkezeteket, hogy kössenek az erdő
gazdasággal szocialista szerződést.
Az erdőgazdaság az aratás idején
majd segítséget ad a -termelőszövet
kezeteknek, főként pedig a hordás
nál. Ügy számolják a zalaegerszegi
vezetők, hogy két hétre átadják
majd a fogataikat a termelőszövet
kezeteknek és annak fejében elvárják, hogy télen majd a termelőszö-

vetkezetek segítsék az erdőgazdasá
got.
Ami a soron levő munkát illeti, a
zalaegerszegi erdőgazdaságban,
a
pakodi, a zalaapáti csemetékertben
komoly munkával találkoztunk. Kü
lönösen jó munkát végez Bálint Jó
zsef, a zalaapáti csemetekeirt veze
tője, de a zalabaksai erdészetben is
van miről megemlékezni. Ott Nagy
Vendel motorfűrészes ért lel márci
usra 2700 köbméteres teljesítményt a
motorfűrészével.
A tavaszi fásítás minden erőt meg
mozdított, az erdőgazdaság a KISZszel karöltve szervezte a községek
belső és külső területeinek fásítását.
A KISZ szervezeték először lucfe
nyőt kértek, de aztán megértették,
hogy lucfenyőből kevés van és szí
vesen vitték az erdeifenyőt, a vörös
fenyőt, a zöld douglast, ezüstjuhart
és platánt. A tavaszban 34 hektár
országfásítási tervüket könnyen tel
jesítik az egerszegiek. A KISZ-szel
történt megállapodás alapján az
eredmény biztosítására gépkocsival
szállították a csemetéket a fásítás
helyszínére. Legelőfásításra is sokat
adtak. A legelőknél főként nyárfásí
tásra került sor, így Salamonváron,
Pölöskén és Zalaboldogfán. Egyéb
ként kevés a nyársuháng, mert Sín
kén ki kellett selejtezni rákosodás
következtében a meglevő csemete
kerti anyagot. Most ez az erdőgaz
daság is 4000 francia nyár és 4000
olasz nyár sima dugványt vett át
anyatelep létesítése céljából Sárvár
ról. Az új csemetekertet Zalaapátiban helyezik el, de az új csemetekert
talaját már megvizsgálják, nehogy
fertőzött földbe kerüljenek a dug
ványok.

Mi újság Nagykanizsán?
A dunántúli őrjáratunk következő
állomásán, a nagykanizsai erdőgaz
daságban közölték, hogy 25 község
ben végeznek tavaszi fásítást, mint
egy 55 hektáron. Főként erdeifenyő,
juhar, nyár, tölgy és éger kerül a
KISZ segítségével, meg az erdőgaz
daság dolgozói munkája révén fásí
tásra. Itt is gondot okozott a nyár
rák, bár nem olyan nagy mértékben,
mint a zalaegerszegi erdőgazdaság
területén. A nagykanizsai erdőgazda
ságban a rák szórványosan lépett
fel a kiskomáromi és a nagykanizsai
erdészetben. A nagykanizsaiak is új
nyár anyatelepet létesítenek ugyan
csak a sárvári ERTI-telep segítsége
révén.
A nagykanizsai erdőgazdaság is
nyújt segítséget a termelőszövetke-

zeteknek: eddig mintegy 23 000 fo
rint értékű karámfát adtak a kacorlaki termelőszövetkezetek megsegí
tésére, de a nagykanizsai erdőgaz
daság vezetői a termelőszövetkeze
teknek nyújtott segítségen kívül
ügyelnek a népgazdaság érdekeire is.
Észrevették ugyanis, hogy egyes he
lyeken, így például Üjudvardon fele
lőtlen egyének pusztítják a magán
kézen levő erdőket. Nyilván abból a
szándékból, hogy elvonják az érté
keket a bekövetkezendő szocialista
mezőgazdálkodás elől. Az erdőgazda
ság vezetői idejében, kellő figyel
meztetésben részesítették az érde
kelteket az erdőpusztítás következ
ményeire. Abba is hagyták az eszte
len fairtást.

A nagyatádi erdőgazdaság takarmánysegítségben
részesítette a termelőszövetkezeteket
Somogyországban, a nagyatádi er
dőgazdaságban. a vezetők mindent
megtettek, hogy a hozzájuk tartozó
termelőszövetkezetek
zavartalanul
fejlődjenek. Somodoron fiaztató épí
téséhez adtak karámfát. Az iharosi
erdészet az iharosi Új Erő termelő
szövetkezetnek adott építési annyagot. Ebben az erdőgazdaságban már
cius derekáig mintegy 500 köbméter

fát adtak a termelőszövetkezeteknek,
hogy a termelőszövetkezet a jószá
gait elhelyezze. Az erdőgazdaság ve
zetői arról is . gondoskodtak, hogy a
kutasi és a kálmáncsav termelőszö
vetkezetek takarmányrépát, valamint
szénát kapjanak az erdőgazdaságtól,
hogy nagyüzemi gazdálkodásba adott
jószágok takarmányozásával ne le
gyen baj. Amikor erről tudomást
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szerzett a somogycsicsói termelőszö
vetkezet, lakikor ők pádig fuvarral
jelentkeztek, mert értesültek arról,
hogy az erdőgazdaságnak fuvarsegít
ségre van szüksége.
A tavaszi fásítás során a KISZ-szel
mintegy 90 hektárnyi területen vé
geznek községi, kül- és belterületi
fásítást. A nagyatádiak a kivitele
zésre átvett minden fásítási munkát
a maguk hatáskörében végeznek el.
A kész fásításit majd csak 4—5 év

múlva adják át az illetékeseknek.
Ami a tavaszi fásítást illeti, a nagy
atádi erdőgazdaság területén a KISZ
főként akácot, kőrist, hárst és juharsuhángot, valamint nemesnyárt kért.
A KISZ Darány, Istvándi és Babocsa községekben jeleskedett a fásí
tás során. Volt olyan község, amelyet
a tavaszi fásítási hónapban, miután
villanyt kapott, teljesen újra kellett
fásítani. Ez a község Kálmáncsa.

A kaposváriak is előreléptek a tsz-fejlesztésben
A kaposvári erdőgazdaság mintegy
20—25 tagú erdész-brigádot alakított
amikor megtudták, hogy a győri er
dőgazdaság milyen jó munkát végzett
a termelőszövetkezetek fejlesztése
terén. A kaposvári erdőgazdaság dol
gozói egységesen vállalták, hogy se
gítik Magyaratád, Ecsény, Rácegres
termelőszövetkezeti községgé alaku
lását. Ez az elgondolás sikerrel járt
és az erdőgazdaság dolgozóinak kö
szönhető, hogy a Kapós völgyében
teljessé vált a termelőszövetkezeti
fejlődés. Ennek a módszernek más
vonatkozású előnye is van, neveze
tesen az, hogy az új termelőszövet
kezeti község vagy községek további
segítséget várnak és kapnak az erdő
gazdaság dolgozóitól. A kaposvári
erdőgazdaság is adott karámfát, fű

részport, tűzifát a termelőszövetkeze
teknek.
A kaposvári erdőgazdaság tavaszi
fásítása is szervesen összekapcsoló
dik a KISZ munkájával. Ebben az
erdőgazdaságban már nagyobb gon
dot fordítanak a nyárfásításra. A
munkát lelősegíti a megyei fásítási
bizottság, amelyben részt vesznek az
ifjúsági társadalmi szervek, valamint
az
erdőgazdasági
szakemberek.
Együttesen készítenek Somogy me
gyei távlati fásítási tervet és azt
együttesen is hajtják végre.
A dél-dunántúli erdőgazdaságok
ban is pezseg tehát az élet, mind
annyian részt vesznek a termelőszö
vetkezetek fejlesztésében, de közben
nem feledkeznek meg a soronlevő
tennivalókról sem.

Eredmények a tsz-ek támogatása terén Nógrádban
A balassagyarmati erdőgazdaság
gondjairól, problémáiról beszélge
tünk Lovászi Gyula igazgatóval.
Elmondja, hogy az erdőgazdaságra
az jellemző, hogy 1957 óta ismét
eredményjavulást tudnak felmutat
ni, míg azelőtt négy éven át állan
dóan romlott az erdőgazdaság pénz
ügyi helyzete. Csupa fiatal, lendüle
tes erdőmérnök, erdésztechnikus és

erdész irányítja a munkát és elér
ték, hogy március elején már az évi
fakitermelési terv 85 százalékát tel
jesítették. Lemaradásuk csak az ér
tékesítésben volt — s mint az igaz
gató megállapítja — nem csak az
időjárás, hanem a szállítás-szerve
zés terv szer űtlensége miatt is. így a
közbenső rakodókon az elmúlt tél
folyamán igen nagy fatömeg torló
dott össze s ugyanakkor fogaterő
ben, gépi szállító eszközökben is
hiányaik voltak.
Az ilyen torlódások kiküszöbölé
sét remélik attól a műszaki fejlesz
téstől, amelyre az Országos Erdé
szeti Főigazgatóságtól komoly tá
mogatást kaptak. Április elsején
megkezdték a balassagyarmati er
dőgazdaság
gépállomásának
építkezéseit és ezzel a több mint egy

millió forintos beruházással lénye
ges változás következik majd be az
egész erdőgazdaság munkájában. A
meglevő korszerűtlen gépek helyett
részben máris az erdőgazdaságban
alkalmasabb gépeket állítottak be.
így a G 35-ösök helyett két SuperZetort és egy további Zetort. Később
a DT-hernyótalpasok helyett is új,
szovjetrendszerü, erdészeti munkára
alkalmasabb hernyótalpasokkal kí
vánnak dolgozni.
— A műszaki fejlesztés — mond
ja Lovászi igazgató — egyébként elsősorbanV
a káderkérdésen
múlik. Motorfűrészkezelő és általá
ban gépkezelő gárda kinevelése nél
kül komoly eredményeket
nem
érünk el. Természetesen most, hogy
megindul a géptelep építkezése,
ezen a téren is határozott lépéseket
kell tennünk.
Az erdőgazdaság jövedemezőségét
a fagyártmány termelő üzemek is
javítják, jelenleg négy üzem műkö
dik, ezek közül a legnagyobb a salgó
tarjáni.
Művelési vonalon a legfontosabb
változás a múlttal szemben, hogy ta
valy már 85 százalékban önellátók
voltak a csemetetermelés
terén,
holott az előző évben az önellátás
csak 60 százalékos volt. A célt, a
százszázalékos csemeteönellátást csupán mennyiségben tudják majd elér
ni a közel jövőben, mert bizonyos fa
fajokat a csemetekertjeikben nevelni
nem tudnak.
Jelentős eredményeket értek el a
balassagyarmati erdőgazdaságban a
t s z - mo z g aló m támogatása terén
is. Ez a támogatás nem most indult
meg, hanem már az elmúlt ősz folya
mán, amikor a meglevő tsz-eket pat
ronálták — minden erdészet egyetegyet — és támogatták a helyi érté
kesítésben tűzifa, 18 cm alatti épület
fa és karámfa juttatásával. Idén az
új tsz-ek szervezésébe is bekapcso
lódtak. Az erdőgazdaság központjá
nak dolgozói például Herencsény köz
ség új termelőszövetkezetének meg
szervezésében vettek tevékeny részt,
de a többi területeken is az erdőgaz
daság agronómusa közvetlen se
gítséget adott az új tsz-eknek a ta
vaszi vetéstervek elkészítésében.

Az Erdőmérnöki Főiskola a tsz-ekért

Képünkön az idén kiültetésre
kerülő lúcfenyőcsemetéket lát
hatjuk a soproni erdőgazdaság
egyik csemetekertjében.

A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztésére irányuló párthatározat
nyomán az Erdőmérnöki Főiskolán is komoly munka indult meg a tsz-ek
támogatására. Harminc IV. éves hallgató vett részt 8 község földrendezési
munkálataiban. Az oktatók Sopron városban a külső területeken végezték
el a helyszíni azonosítást és a művelési ág változások felvételét. Ugyancsak
három község földrendezési munkáinak elvégzését is vállalták. Az oktatók
és hallgatók lemásolták és fénymásolás útján sokszorosították a soproni
járás 26 községének l:25.000-es ^érképét. Elkészítették a főiskola által pat
ronált Sopronkövesd kataszteri térképeinek másolatát. Az oktatók és hall
gatók közül huszonnégyen vettek részt a termelőszövetkezetek tervezési
munkáiban.
Sopronkövesdet és Nagylózs községet patronálja a főiskola. E községek
termelőszövetkezeteibe a főiskola gazdasági osztályainak munkatársai rend
szeresen kijárnak, hogy segítsék a könyvelés lefektetését, a mezőgazdasági
szakképzettségű oktatók pedig az éves üzemtervek elkészítésében segéd
keznek.
A főiskola elvállalta, hogy a nyár folyamán elkészítik a soproni járás
gyakorlati talajtani térképét. Ennek érdekében három oktató és mintegy
húsz adminisztratív dolgozó tanfolyamon vett részt.
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Az ötszörös „Élüzem“ cím
és az MT-Szot vándorzászló háttere
A kíváncsiság ültet bennünket
gyorsvonatra. Meg kell ismernünk a
szombathelyi erdőgazdaság „lendítő
kerekét“ ... Azt már tudjuk, hogy ez
az erdőgazdaságunk 1954 óta már
ötödször nyeri el az „élüzem“ címet.
Az is köztudomású, hogy kimagasló
eredményei a nagyszerű kollektívá-

Mihályka Gyula igazgató a csákánydoroszlói erdészet luctelepítésében

jának gyümölcse. Az írásos beszámo
lók világosan kimutatják a tervük
túlteljesítését, a termelési értékük és
dolgozóik fizetésének emelkdését.
Csak éppen arról nem tudósít se je
lentés, se krónika, hogy ennek a pél
daadó nagy lendületnek mi a nyitja...
Megtudjuk a szombathelyi igazga
tói irodában, s aztán a gazdaság Kő
szegtől Szentgotthárdig húzódó erdé
szeteiben.
Mihályka Gyula elvtárs, az erdő
gazdaság igazgatója közvetlen, öntu
datos ember. Kérdéseinkre a követ
kezőket válaszolja:
— Ezerkilencszázötvenkettő óta va
gyok
jelenlegi
beosztásomban ...
Ahogy az új szervezeti forma életbe
lépett, első dolgom volt a gazdaság
ésszerű felosztása... A régi (sok
zavart és rendetlenséget okozott) táj
egységekkel szemben kialakítottam a
termelési területi egységeket. Ilyen
egység lett pl. a szentgotthárdi erdé
szet, amely zömmel természetes fel
újító vágással dolgozik. Vagy a csákánydoroszlói erdészet, ahol nagyobb
részben alát elépítéssel, kisebb rész
ben pedig tarvágással termelünk.
Ezután következett a megfelelő szak
emberek összeválogatása.
— A kedvenc munkakörben min
denki szívesebben, nagyobb lelkese
déssel dolgozik. Úgy alakítottuk ki a
munkaköröket, hogy minden ember

nek — a lehetőséghez mérten — le
gyen tere az önállóságra. Nemcsak
azért, hogy az anyagi és erkölcsi fe
lelősségét érezhesse. Hanem, hogy
kedvet kapjon a kezdeményezéshez.
S ahogy a gazdaság új terepjáró
ján végigfutjuk a fél Vas megyét fel
ölelő erdészeti sávot, nem akadunk
egyetlen olyan erdészetre, ahol a
kezdeményezésekből született észszerűsítések és újítások egész sorával
ne találkoznánk. A csákánydoroszlói
magpergetőben például a korszerűsí
téssel (a facseréinyeknek sodronycserényekre átcserélésével) 1 q tobozból
már nem 1,25, hanem 1,40 kg fenyő
magot nyernek. A nádasdi erdészet
csemetekertjében megkezdték a cse
meték gépi kiemelését. Kétezer cse
metének a kiásása többórás emberi
munka. Csörlő segítségével 2—3
perc!... De még nehézségek mutat
koznak. Komoly gond a csörlő soron
kénti mozgatása. Hamarosan meg
fogják oldani. Mert nemcsak az igaz
gató, nemcsak a főmérnök, hanem a
dolgozók is törik rajta a fejüket. Kő
szegen épp úgy, mint Szentgotthárdon. Hiszen nemcsak a vezetők érte
keznek. A minden hónapban sorra
kerülő csoportvezetői találkozókon
nagyon komoly tapasztalatcsere fo
lyik ... És minden dolgozó tudja — a
fafeldolgozó üzemekben csak úgy,
mint a magvető részlegeknél —, hogy
mennyire fontos a csemeték gyors ki
emelése. Hiszen sürgetik az ország
minden táján. És — külföldön is vár
ják! ... Az elmúlt évben az osztrákok
1600 dollárt fizettek az innen elvitt
fenyőcsemetékért.
— Meglepő ez az általános érdeklő
dés a terv sikere iránt...
— Nem véletlenül alakult ki, — fe
leli Mihályka elvtárs. — ötvenhárom
óta a tervet mindig lebontjuk a leg
kisebb egységekig. A dolgozók ponto
san ismerik feladataikat. És azzal is

tisztában vannak, hogy forint érték
ben mit jelent a feladatuk teljesítése
vagy hiányos teljesítése.
Látogatásaink során nemcsak azt
tapasztaljuk, hogy a dolgozók és a
vezetőség között igen jó viszony ural
kodik, hanem, hogy mennyire őszin
tén lelkes a munka iránti érdeklő
dés. Egyszerű erdészeti munkások
olyan szakvitát folytatnak az igazga
tóval, a főmérnökkel vagy a csoport
vezető mérnökkel, hogy meglepő
dünk. Mihályka elvtárs csak moso
lyog:
— Ez azzal magyarázható, hogy
nem ébredtünk fel későn ... Amikor
ötvenháromban végrehajtottuk
a
nagy átszervezést azzal is számol
tunk, hogy a tervet csak akkor hajt
ják jól végre, ha a dolgozók értik is
a szakmájukat. Elkezdtük a rendsze
res oktatást. Nem vártuk a Főigazga
tóság biztatását, utasításait vagy se
gítségét. A magunk erejéből szervez
tük meg a szakképzést. Az erdőkerü
letek a terv végrehajtói; tehát ott
kezdtük el az oktatást. Ott kellett a
legnagyobb gonddal eljárni, mert ott
dolgoznak a legalacsonyabb képzett
ségű emberek. Rendszeresen oktattuk
nekik a csemetenevelést — a helyi
viszonyoknak megfelelően. Aztán a
fahasználati ismereteket. És erősen
súlykoltuk a szabványismereteket. Az
eredménye hamarosan mutatkozott.
Mégpedg forint értékben. Az aztán
kézzelfogható példaképpen ösztökélte
a továbbtanulást. Mire az országos
szakmai képzés és továbbképzés meg
indult, mi már csak ismételgettünk.
Úgy hisszük, ez a sokatmondó rö
vid megjegyzés világítja meg legjob
ban a csodálatos lendületük nyitját.
Aztán hamarosan kiderül: ha egy
hétig folytatnánk a felderítést, akkor
is akadna ilyen újabb és újabb meg
lepő rávilágítás. Hiszen csak véletle
nül fedezzük fel az őriszentpéteri er
dészetben: „A Szombathelyi All. Er
dészet Vándorzászlója — A legjobb
eredményt elért erdészetnek“.
Igen, évről évre határozott célfel
adatokkal kemény munkaverseny fo-

Rontott erdő átalakítása: a nyír és gyertyán állomány alá lucfenyőt telepítettek
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MIIEK

a kecskeméti erdőgazdaságból

Hét éves erdeifenyő állomány, egy agyonlegeltetett terület sikeres beerdösítését
mutatja. Pótlásképpen simafenyőt és vörösfenyőt elegyítettek az állományba szálanként

lyik a gazdaság erdészetei között. A
győztesek — prémiumon és minden
juttatáson felül — tekintélyes pénz
jutalomban részesülnek. Az elmúlt
évben 6000 forintot kapott a győztes
erdészet. Kizárólag az erdészeti dol
gozók között .került szétosztásra —
saját értékelésük szerint. Az idén
meghirdetett első díj 10 000. a máso
dik 5000 forint.
Az országúton rönköt hordó gépko
csik húznak el mellettünk. Csodála
tosan szép, hosszú rönköket szállíta
nak. Minden erdész büszkeséggel
nézheti. Mihályka elvtárs mégis a jó
gazda őszinte aggodalmával sóhajt
utánuk:
— Hej,... legnehezebb megfogni az
energiát... Az fogy a leggyorsabban.
Pedig minden erdészet pontosan ki
dolgozza a maga szállítási vázlatter
vét és a műszak elkészíti a kapcsolt
szállítási terveket. Egy métert se
tesznek fölöslegesen a kocsik és
mégis túllépjük az előirányzatot.
— Az viszont a terv túlteljesítésé
nek a jele, igazgató elvtárs — szól jó
kedvűen az erdőművelési csoport ve
zetője. Solymos Rezső mérnök, aki
jókedvű, mert épp most szerkesztett
meg egy elmés, olcsó berendezést az
értékes vadcseresznyemag gyorsüte
mű kitermeléséhez —, a negyedévi
értékelésénél majd kiderül.
Minden
negyedévben általános
számvetést csinálnak. S annak meg
felelően megy a figyelmeztetés, a biz
tatás vagy a módosítás — ahogy az
egyes munkafázisok eredményei kí
vánják.
A gazdasággal történő többnapos
ismerkedésünk során Mihályka elv
társ a párt jóhatású közreműködésére
is rámutat. Mind a megyei, mind a

járási pártbizottságok szívükön vise
lik a gazdaság ügyét. Nemcsak az ér
tekezleteken jelennek meg, hanem
az erdészeti területekre is eljárnak. S
bizony igen jól esik a dolgozóknak,
amikor a jó munkájukért megdicsé
rik őket. Vagy amikor meghallgatják
egyéni problémáikat és segítenek
azok megoldásában
A nagy szombathelyi erdősáv futó
tanulmányozásával csak apró mozai
kokhoz juthattunk. De ha azokat
gondosan összerakosgatjuk, tisztán és
hiánytalanul megkapjuk a ötszörös
„élüzem“ cím igazi hátterét. Igen, így
érthető... S ugyanakkor mennyire
megnyugtató: ez a lendület más terü
leteken is elérhető. Hiszen, ha meré
szen szembe nézünk vele: csupán egy
rátermett, de igazán teremtem akaró
vezető és lelkes gárda kell hozzá.
Borvendég Sándor

A kecskeméti erdőgazdaság fel
újítja régebben olyan jól szerepelt
művelődési csoportjait. Különösen a
bugaci erdészet színjátszói, táncosai
készülnek szorgalmasan az idei se
regszemlére.
*
A kecskeméti erdőgazdaság elég
nagy családot alkot és tegyük hozzá,)
hogy kedves mindannyiuk örömére
ez a család egyre szaporodik. Ügy
is mondhatnók, hogy az erdőgazda
ság szakszervezete nem sajnálja 4—
500 forint házassági segélyben ré
szesíteni a fiatalokat és bizony az
utóbbi hónapokban elég sok há
zasságot kötöttek erdész dolgozóink.
Kiskunhalasról
Farkas
Lajosné,
Grács Ferencné, Kiérni Mihály,
Naszádos
Lajosné,
Kecskemétről
Milota Erik, Jánoshalmáról P. Jó
Istvánná, Schaffer Jánosné, Mol
nár Józsefné, Balázs Mihály, Király
István, Balotáról Szucsán Józsefné,
Mintás Sándorné, Winek Ferenc, Dunavecséről meg Kazinci Ferenc kö
tött házasságot. Mi is minden jót
kívánunk az újdonsült erdész há
zaspároknak'.
*

A bugaci orvos egy darabig hitet
lenkedve rázta a fejét, amikor egyik
vagy másik bugaci lakos kígyóma
rással jelentkezett a rendelőjében.
Az elmúlt évben öt helyen találtak
viperafészket. Az egyik fészekben
6—7 darab vipera fiókát leltek. Ne
hezíti a vipera kiirtását az, hogy a
bugaci rész nem állami vadászterü
let, ha az volna, akkor az erdőgaz
daság fizethetne a vipera fölkuta
tóinak munkadíjat. A Bugacon eddig
talált homoki viperákat üvegbe té
ve a kecskeméti általános iskolába
szállították, hogy a gyerekek a vipe
raféleséget tanulmányozzák. Az er
dőgazdaság pedig utasításba adta,
hogy a bugaci erdők területén ezek
után nem szabad az erdőmunkások
nak mezítláb járni.
*
A Kecskemét—nyíri vadászterüle
ten sikerült a dámvadállományt
végképp letelepíteni.

A szombathelyi erdőgazdaság csákánydoroszlói erdészetének héttagú zenekara

10
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

A Tanácsköztársaság

évfordulójára
adták át rendeltetésének a soproni KISZ-házat
Néhányszázan
zsúfolódunk
össze a még festékszagot lehelő
teremben, a nyitott ablakok hó
fehér függönyeit friss tavaszi
szél lengeti, s az emelvény fö
lötti felirat aranybetűit nap
fény csillogtatja: „Forrón üdvö
zöljük a Magyar Tanácsköztár
saság kikiáltásának 40. évfordu
lóját!“ Ehhez az ünnepi évfor
dulóhoz kapcsolódik a Soproni
Erdőmérnöki Főiskola ifjúságá
nak ünnepe, az újonnan épült
KISZ-klubház felavatása. Az
ifjúsági ház elnevezésében is a
Tanácsköztársaság
dicsőséges
napjainak,
hős
mártírjainak
emlékét idézi; a főiskola fiatal
jai Bors Lászlóról, a Tanácsköz
társaság fiatal soproni mártír
járól nevezték el s amikor az
ünnepélyen néma felállással
adóztak az ő és mártírtársai em
lékének, egyszersmind fogadal
mat is tettek, hogy a Tanács
köztársaság hőseinek útját jár
ják, az ő szellemükben építik a
szocializmust.
Ennek a fogadalomnak ad
hangot megnyitó szavaiban Pántos . György, a mezőgazdasági
tudományok kandidátusa, ami
kor üdvözli az 1919-es Tanács
köztársaság megjelent veterán
jait, köztük a névadó özvegyét,
Bors Lász’lónét, a soproni fiata
lok kedves Eta nénijét. Azután
a KISZ-ház megszületésének
valóságos kis regénye elevene
dik meg a résztvevők előtt Gál
Jánosnak, a főiskola igazgató
helyettesének ünnepi beszéde
nyomán.
A társadalmi összefogás leg
szebb példája az, ahogy a legkü
lönbözőbb szervek és vállalatok
a soproni fiatalok segítségére
siettek, hogy olyan otthont kap
hassanak, ahol a fárasztó mun
ka, tanulás után szórakozhat
nak, művelődhetnek, ahol a fő
iskolások, a leendő erdőmérnö
kök találkozhatnak a város
munkás- és parasztfiataljaival,
ahol már eddig is sok sikert ara
tott színjátszó gárdájuk, tánc
csoportjuk, énekkaruk, neves
vonósnégyesük és tánczeneka

ruk zavartalanul megtarthatja
próbáit.
A legtöbb segítséget anyagi
akban az Országos Erdészeti
Főigazgatóságtól kapta a KISZház. Az OEF segítségénél igazán
maradéktalanul érvényesült az
a régi igazság, hogy „kétszer ad,
ki gyorsan ad“, mert az OEF
alig két hét alatt a főiskola ren
delkezésére bocsátotta az épít

Györ-Sopron megyei Építőipari
Vállalattal, a soproni Tanulmá
nyi Erdőgazdasággal, s olyan
látszólag távoliálló vállalatokkal
is, mint a soproni Vasöntöde, a
soproni sörgyár, a petőházi cu
korgyár, a peresztegi gépállo
más, amelyek anyaggal, szállító
eszközökkel, kábellel könnyí
tették és gyorsították a munkát.
És a soproni fiatalok a főiskola

Az ifjúság új otthona

kezés megkezdéséhez szükséges
összeget, segített a nehezen be
szerezhető anyagok felkutatásá
ban. Nem kevésbé mozgékony
volt a MEDOSZ, amely nem
csak az anyagi támogatás gyors
megszerzésének útját egyen
gette, s a munka folyamatossá
gát segítette elő, hanem az OEFfel együtt valóságos diszpécser
hálózatot épített ki az építkezés
és az erdőgazdaságok között,
amelyek így állandóan kapcso
latot tartottak a leendő erdő
mérnökökkel. S az elsők között
kell még említeni az FM Szak
oktatási és Kísérletügyi Főigaz
gatóságát, amely a nagy munka
befejezéséhez biztosította az
anyagi fedezetet, de folytathat
nánk a felsorolást az ERDÖTERV-vel, a Soproni Városi
Pártbizottsággal, a városi ta
náccsal, KISZ bizottsággal, a
Nehézipari Minisztériummal, a

hallgatóival versengve végeztek
sokezer óra és sokszázezer forint
értékű társadalmi munkát, az
erdészeti technikum tanulói, az
építőipari tanulók, a Műszaki
Egyetem bányászhallgatói, a
honvédség, az itt állomásozó
szovjet katonák — mindnyájuk
munkáját őrzik az új falak.
Amikor Mosonyi Jenő, az
OEF pártbizottságának titkára
az OEF nevében átnyújtja a
KISZ-ház kulcsát Kőhidi Róbertnek, a főiskola KISZ szer
vezete titkárának, a valóságban
Sopron egész fiatalsága előtt
nyitja meg az ifjúsági ház ka
puit, a tágas előadótermet, a
gazdag könyvtárat, a televíziós
szobát. S a főiskola fiatalsága
változatos kulturális program
mal akarja a soproni fiatalság
művelődési központjává, a szo
cialista kultúra otthonává avat
ni a Bors László ifjúsági házat.
Bi —
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/£ény képpályázatot hirdetett lapunk 1958. januári számában az
(J* Országos Erdészeti Főigazgatóság vadászati tárgyú művészi
felvételekre. A fényképpályázatot 1958. november 30-áig hosszab
bították meg és az elmúlt hetekben került sor a beérkezett pálya
művek elbírálására. A következőkben közöljük a bíráló bizottság
döntéséről felvett jegyzőkönyvet.
JEGYZŐKÖNYV
Felvétetett: Az Országos Erdészeti Főigazgatóságon 1959. már
cius hó 13-án.
Jelen vannak: dr Balassa Gyula miniszterhelyettes, Dénes
István (OEF), Csillag István (OEF), Ákos László (Erdőgazd. és Fa
ipar), Papp Jenő (MTI).
Tárgy: Az Országos Erdészeti Főigazgatóság á'ltal meghirdetett
vadászati fényképpályázat díjainak odaítélése.
A bíráló bizottság megállapítja, hogy a pályázatra összesen
198 pályamű érkezett be. A bizottság egyhangúan az alábbi hatá
rozatot hozza:

Középső felső képünk az I. dí jat nyert
ha jnal\J érőmé René
felvétele. Baloldalon a „Rohanó,
megriadt szarvasbikacsapat“ c. III.
dijai nyert kép. Bencze Lajos műve,
alsé kép Fényes Tamás „Jáj, a
legyŐzöttnek44 című szintén III. díjas

Az I. díjat, mely 2000,— Ft, Jérőmé René: „Szeptemberi haj
nal'* című képének ítélte oda.
A két II. díjat 1000—1000.— Ft értékben Michalovszky István:
„Egyedül járó kis család“ és Márczi Géza: „Figyelő szarvasbika
III“ címen beküldött pályamüveinek ítélte oda.
A III. díjat (három darab) Bencze Lajos: „Rohanó megriadt
szarvasbikacsapat “, Fényes Tamás: „Jaj a legyőzöttnek“ és Rácz
Sándor: „Az anya nélkül maradt őzgida“ címmel beküldött pálya
művei nyerték 500—500,— Ft értékben.
A bíráló bizottság dicséretben részesíti az alábbi pályamüve
ket:
Michalovszky István: „Vonuló szarvastehén“ és „Szarvastehén
ünőjével“ — Szederjei Ákos: „özek a télben“ és „Vonuló szarva
sok“ — Vida László: „A Bükk lakója“ — Rácz Sándor: „Középkorú
bak“ — Jélige: Bakony: „Parlagi sas“ — Mályus József: „Figyelő
túzok kakas“ — Jérőmé René: „Bölények“ és „8 éves kos“.
Aláírások: dr. Balassa Gyula sk., Dénes István sk., Csillag
István sk., Ákos László sk., Papp Jenő sk.

Jobboldali kópéink a hét?■<#>• díjat
nyeri felvételi mutatják
Michalovszky István
Egyedül járó
kis család44, az alsó Márczi Ciezá ,.Fi
gyelő szarvasbika4' című munkája.
Középen lent Rácz Sándor Az anyja
nélkül maradt őzgida44 :cr pályadíj
nyertes f^éiélét láthatjuk.
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Országos erdészeti munkavédelmi tanácskozás
Március 2-án Budapesten a
MEDOSZ és az OEF közös ren
dezésében tartották meg az e’lső
erdészeti országos munkavédel
mi tanácskozást. Hunya István
nak, a MEDOSZ elnökének
megnyitója után dr. Balassa
Gyula
miniszterhelyettes
az
OEF vezetője ismertette az er
dőgazdaságok
munkavédelmi
helyzetét. Az erdőgazdaságok
ban 1958-ban 18 halálos baleset
történt. Ez azt jelenti, hogy
néggyel emelkedett a halálos
balesetek száma 1957-hez viszo
nyítva. A helyzet súlyosságát
jellemzi, hogy 49 százalékkal
emelkedett a három napon túl
gyógyuló balesetek száma is.
1957-ben 2097 ilyen baleset tör
tént, s ezek száma 1958-ban
3118-ra emelkedett. Ez azt je
lenti, hogy összes dolgozóink
nak mintegy 5 százalékát érte
baleset. Emélkedett a balese
tekből eredő kiesett munkana
pok száma is. 1957-ben az erdő
gazdaságokban egy balesetre át
lagosan 15 munkanap kiesés
volt, ez 1958-ban 16,8 napra
emelkedett. A balesetek közül
43 százalék volt lábsérülés, 34
százalék kézsérülés, 8 százalék
arcsérülés, 6 százalék törzssérü
lés, 4—4 százalék fej, illetve
szemsérülés és 1 százalék nyak
sérülés.
A megtartott balesetvizsgála

Lengyel György erdőmérnök újszerű vad
kárelhárító hálózatának vezérlő
berendezése

tok tanulsága az — állapította
meg Balassa elvtárs —, hogy a
fizikai és műszaki dolgozókra
súlyos felelősség hárul a bal
esetelhárító
és
egészségvédő
óvórendszabályok hiányos be
tartása miatt. A szomorú ese
mények megmutatták a helyte
len szervezés, az elégtelen ok
tatás, az irányítás és ellen
őrzés veszedelmes következmé
nyekkel járó hibáit. A megelőző
intézkedések általában felszíne
sek, az adminisztratív jellegű
havi biztonsági szemlék megtar
tása nem álll arányban a gépe
sítés fokozásával járó nagyobb
balesetveszély
elhárításának
gondjaival. A dolgozók műszaki
képzettsége sok kívánnivalót
hagy hátra, a védőfelszerelések
hiányosak — ugyanakkor szo
morú tény a mértéktelen alko
hol-fogyasztás. „Feladatunkat,
kötelességünket —■ fejezte be
Balassa elvtárs — akkor telje
sítjük jól, ha elérjük, hogy a
dolgozóink egészségét, testi ép
ségét s ezen keresztül hiányta
lan munkaképességét megóvjuk
a munkából adódó veszélyezteté
sekkel szemben, mert ezzel tár
sadalmunknak magasabb terme
lési színvonalat, dolgozóDnknak
magasabb életszínvonalat bizto
sítunk/'
A tanácskozás résztvevői be
hatóan megvitatták a felvetett

Az erdőterület különböző pontjain elhe
lyezett hangforrások szabálytalan időkö
zökben nyugtalanítják a vadat

problémáikat. Többek között a
gödöllői erdőgazdaság ÜB elnö
ke részletesen foglalkozott a
munkahelyi tanácskozások és a
munkavédelmi
filmvetítések
eredményességével. Erdélyi Já
nos igazgató (Baja) a szigorú
eredményes biztonsági techni
kai vizsgák megtartásának je
lentőségére mutatott rá. Varga
János, a MEDOSZ központi tit
kára ismertette a balesetekből
eredő hátrányos következmé
nyeket, amelyek a dolgozók
családjára és egyéb gazdasági
helyzetére is súlyos csapást je
lentenek.
A
hozzászólásokra
Abonyi István, az OEF munka
ügyi osztályának vezetője adott
részletes válaszokat. Majd a ta
nácskozás résztvevői egyhangú
lag a következő határozatot
hozták:
1. A munkafegyelem megszi
lárdítása érdekében határozott
felelősségre vonást kell érvé
nyesíteni.
2. A csörlők legyártását sür
getni kell és gondoskodni a fel
osztásról.
3. A védősisak elkészítését
sürgetni kell és a viselésére kö
telezni kell a dolgozókat.
4. A munka védelem helyze
tének megjavítására az OEF, az
erdőgazdaságok és a vállalatok
igazgatói tűzzenek ki céljutalmat.
5. Harcolni kell az alkoholiz
mus elen.
6. A nem állami erdőbirto
kossági erdei munkáknál is
meg kell szervezni a munkavé
delmet.
7. Az összes műszaki dolgozó
kat ki kell oktatni a gépek ke
zelésére, karbantartására vonat
kozóan, továbbá a gépi munkák
technológiai ismereteire.
8. Az anyagmozgatásról, fel
es leterhelésről új filmet kell
készíteni. A költségeket az erdő
gazdaságok közösen viselik.
9. Minden
erdészkerületben
legalább egy dolgozót elsőse
gélynyújtási tanfolyamra kell
küldeni.
10. A Szakszervezeti Bizottsá
gok segítsék elő a munkavé
delmi előírások betartását, el
lenőrizzék, javítsák meg a mun
kavédelmi nevelő munkát és
tegyék a társadalom ügyévé a
munka biztonságát.
Szabó József
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ícd'óteíe^ítéú wiMi/ikcdc
Uvnuirtáia
a- teékeőfekécuáci ezdofya^aóáfy tecMeté^
Az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság az erdőművelési
munkák gépesítésének tovább
fejlesztése érdekében erdőműve
lési gépesítési bemutatót tar
tott a székesfehérvári erdőgaz
daság közreműködésével. A két
napos bemutató a bárándi er
dészháznál Jankó János székes
fehérvári erdőgazdasági igazga

tó bevezető szavaival vette kez
detét, majd Palócz József az
OEF műszaki fejlesztési osztá
lyának vezetője vázolta a ta
pasztalatcsere célkitűzéseit és
rámutatott arra, hogy ez a gép
bemutató a tavalyi szolnoki és
kecskeméti bemutatónak foly
tatása.

Meg kell szüntetni a veszteséges csemetetermelést
Ezután Danszky István osz
tályvezető (OEF) foglalkozott az
erdőművelési munkák gépesíté
sének gazdasági jelentőségével.
El kell érnünk — mondotta,
hogy ne 2,4 hektár erdősítésre
legyen szükség, hogy egy hek
tár erdő megmaradjon, hanem
ezt az arányt le kell szorítani
1,6
hektárra.
Lehetetlenség,
hogy az évi 15—25 millió forin
tos ráfizetés a csemetetermelés
országos költségeinél továbbra
is megmaradjon. Csak ott fo
gadhatunk el a továbbiakban
veszteséget ezen a téren, ahol
azt valóban rendkívüli körülmé
nyek indokolják. De egy-két
erdőgazdaság kivételével a töb
bieknél a csemetetermelésnek
már az idén is feltétlenül nye
reségesnek kell lennie. Ezt kí
vántuk elősegíteni az ősszel a
csemeteárak rendezésével. Az
arakat úgy módosítottuk, hogy
a népgazdaságilag fontos fafajok
csemetéinek termelését segítsük
elő, és a lényegtelen fajok hát
térbe szoruljanak. Bőségesen
állnak rendelkezésre erdőmű

velési gépek: ahol ezek segítsé
gével a gépesítést jól oldják
meg, ott a veszteségnek el kell
tűnnie. Az ország egyre több te
rületén mutatkozó munkaerő
hiány is sürgeti, hogy a gépe
sítés tekintetében gyors ütem-

ben haladjunk előre. A rendel
kezésünkre álló évi 400 millió
forintból sokkal több jó erdősí
tést kell átadnunk a népgazda
ságnak, mint eddig — fejezte
be gondolatmenetét Danszky
István.
Erdőtelepítési gépek

A tapasztalatcsere résztvevői
ezután munka közben szemlél
ték meg a bemutatóra felvonul
tatott gépeket. Többek között
igen jó benyomást keltett a
ZETOR K—25-re szerelt kör
forgó kapa. Ez három pont fel
függesztéssel kapcsolódik a trak
torhoz. Emelését és süllyeszté
sét hidraulikával a traktorve
zető végzi. Alkalmazható laza,
középkötött és kötött, erősen
gyomos talajon is. Ugyancsak
jelentős eredményt várnak a
bemutatón megjelent szakem
berek a Maulwurfra szerelt kör
forgó kapától. A tárcsás kultivátoroknál a csipkés tárcsák ha
tásos munkáját figyelhettük
meg.
Fásítások Enyingen '
és Seregélyesen

Külpontos suhángkiemelő Zetor traktor
hoz, a győri erdőgazdaság gyártmánya

A tapasztalatcsere résztvevői
Enying község határában egy
komlótelep 'védelmére ültetett
erdősávot tekintettek meg. A
korai nyárokkal telepített sáv
szélfogó jellegét valószínűleg
jól fogja betölteni, de a további
ápoló vágásokkal kell az értékét
és fejlődését javítani.
Seregélyes községben — bár
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A szolnoki suhangkiemelö eke kitűnő
munkát végez, a gyökerek épségét tel
jesen biztosítja

a község lakossága szereti a
fát — mégis sok küzdelem ered
ménye az a 21 holdas összefüg
gő erdő, amelyet 1955 óta tele
pítettek. Most, hogy Seregélyes
is termelőszövetkezeti község
lett, megoldódott az erdőterület
védelme: fegyveres őrt állítottak
az erdő, az új telepítések meg
védésére.
Csemetekerti gépek

A székesfehérvári erdőgazda
ság sárosdi csemetekertjében
tekintették meg a tapasztalat
csere résztvevői a különböző
csemetekerti gépeket. Ezek kö-

zül a csehszlovák, a kelet-német,
a szovjet gyártmányú aprómagvetőgépek, a gödöllői kézi aprómagvetőgép jelentőségét érté
kelték a szakemberek. A cseme
tekiemelő
és
suhángkiemelő
gépek különösen jóknak látsza
nak. Bár a szolnoki külpontos
suhángkiemelöt a szakemberek
legnagyobb része már ismerte,
most mégis feltűnést keltett
gondois, gyors és jó munkája.
Könnyebb talajokon a győri tí
pusú, Maulwurfra szerelt cse
metekiemelő is hasznos mun
kát tud végezni.
Külön kell foglalkozni a fúró
pisztolyra vagy villanyfúróra
szerelt kis körfűrészekkel, ame
lyek nagy jövőre hivatottak fűz
és nyár télepek 5 cm-en aluli
vesszőinek letermelésénél, eset
leg tisztításokban is. A fűrész
lapok átmérője 8—10 cm, sú
lyúk 130—160 dkg, sőt a villany
fúróra szerelt kis körfűrész
mindössze 80 dkg; fordulatszá
muk 1800—3000 percenként. A
fúrópisztolyra szerelt körfűré
szek kompresszorra szerelve
dolgoznak öt-hét atmoszféra
nyomással.
A sztálinvárosi zöldövezet

Különleges élménye volt a
tapasztalatcserének az ország
egyik legszebb zöldövezetének
megtekintése. Sztálinváros épí
tésének megkezdésével egy idő
ben, már 1950 őszén egészség
védelmi és esztétikai rendelte
téssel kezdődött meg annak az
erdősávnak a telepítése, amely
nek feladata, hogy ennek az új
nagyipari városnak az egészsé
ges életkörülményeit elősegítse.
A zöldövezet legfontosabb része
egy csaknem. 132 hektáros erdő
sáv, amelynek ültetése — pótlá
sokkal együtt — 1953 tavaszán
fejeződött be. A korábban szán
tóföldi művelés alatt álló terü
leten
csoportos
elegyítéssel
mintegy 42 különböző facseme
tét és cserjecsemetét használtak

AZ ER.DÖ
MEGJELENIK HAVONTA
A fúrópisztolyra szerelt körfűrész fűz
vessző és dugvány vágására alkalmas,
esetleg tisztításnál is alkalmazható

fel 1X1 méteres kötésben, de
már 1950 őszén élültették 5X5
méteres hálózatban a korainyár
suhángokat. Ilyen módon ez a
zöldövezet nemcsak a városkorüli véderdőnek kitűnő példája,
hanem a nyár előhasználati ál
lományok telepítése szempont
jából is hasznos tanulságokkal
szolgál. Már 1955 őszén meg
történt az első nevelő vágás és
ezzel egy időben apasztották a
nyárak számát és elvégezték a
megmaradó nyárak első nyesé
sét. 1958 őszén újabb felszaba
dító és elegyarányszabályozó
tisztítás következett. így alakult
ki a nyárak mai 5 X 16 és
10X10 méteres hálózata. Az
ötéves nyár első ápoló vágása
hektáronként 10 m3, a nyolc

ELŐFIZETÉSI ÁRA:
egy évre 60 Ft. félévre 30 Ft

Csehszlovák

rendszerű

aprómag-vetőgép

évesé hektáronként 24 m3 rúdfát adott.
A csoportos elegyként ülte
tett fajok túlnyomó többségét
nem második szintnek, hanem
főállományként ültették az erdő
sávba. A nevelő vágások után
ma így három állományi ormát
találunk: 1. a már nyárnélküli
főállományok; 2. a nyár előhasz
nálati állományok; 3. a vágás
korig fenntartandó nyárállomá
nyok.
Ez az erdősáv és a telepítésé
ből meríthető értékes tapaszta
latok Bontay Ferenc erdőmér
nök, Eberthardt Béla, Nagy Ist
ván és Eberthardt Sándor erdé
szek jó munkáját dicsérik.
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Somogyi László FATE főtitkár nyilatkozata
Iparunkon belül már sokszor
meghánytuk-vetettük a problémá
kat, eredményeket és fogyatékos
ságokat. Nézzük mit mond egy
külső, de nagyon is érdekelt szem
lélő — a feldolgozóipar. Ezért ke
restük fel egyik legnagyobb gyá
runk, az Angyalföldi Bútorgyár
igazgatóját, aki egyúttal a Faipari
Tudományos Egyesület főtitkára.
Somogyi László lapunk munka
társát a következőképpen tájékoz
tatta :
— Az első, amit meg kell állapí
tanunk — mondotta az igazgató —,
hogy az elmúlt évekkel szembein
az alapanyagtermelő ipar munkája
sokat javult. Különösen áll ez a
íűrészárutermelésre. Ma már pél
dául ritkák a méretdifferenciák.
— A jól végzett munka eredmé
nyét azonban sokszor lerontja a
hibás minősítés. Sajnos egyesek
még ma is hívei a ,.bátrabb mi
nősítést^ elvének, holott a feltéte
lek lényegesen megváltoztak. Ed
dig ugyanis kevés fűrészárú volt,
örültünk, ha kaptunk. Nem na
gyon néztük, hogy milyent szállí
tottak, már csak azért sem, mert
olcsó volt a fa. Ma azonban már
az ipar válogathat, mert van kész
árukészlet. Még fontosabb az,
hogy az anyag új ára miatt nem
mindegy az, hogy mennyit kell
eldobnunk. Jó minőségű fűrészáru
esetén a hulladék nem haladhatja
meg a 20 százalékot. Ezzel szem
ben nem ritka a 60 százalékos vesz
teség sem, mert osztályozott áru
ként sokszor olyan anyagot ka
punk, amilyent azelőtt asztalos be
sem vitt volna a műhelybe.
— Lényegében ezt mondhatom
a bútorlapgyártásról is. Eddig
örültünk, ha kaptunk. Ma azonban
már nagyon megnézzük, hogy mit
veszünk át. Erre az új technológia
is kényszerít, mert a 22—24 szá
zalékos nedvességtartalmú bútor
lapokat — amilyeneket még most
is kapunk — az új prés szétdobja.
— Nagyon sok a javítani való a
furnérgyártás és minősítés terén.
Talán itt van a legtöbb kifogás.
Még mindig sok a hibás, elvágott,
karcolt furnér és gyakoriak a kö
tésekben a mennyiségi hiányok.
Többet még véletlenül sem talá
lunk egy kötésben. De ezeknél is

súlyosabban érint bennünket a
rövid furnér kérdése. Sok rövid
furnért kapunk és olyan árat fi
zetünk érte, mint a hosszúakért
csupán azért, mert a szabványt
úgy szövegezték, hogy az a fur
nértermelésnek kedvez. Egyúttal
viszont nem veszik figyelembe,
hogy a bútoripar ezzel kétszeresen
rosszul jár, mert nem elég, hogy a
rövid furnérok több munka- és
költségráfordítást igényelnek, még
fajlagosan is jóval drágábban va
gyunk kénytelenek megvenni. És
ezen vitázik hosszú idő óta két
tárca, holott ha a szakemberek
összeülnének, rövidesen meg tud
nának állapodni egy mindkét fél
igényeit kielégítő megoldásban.
— És ezzel lényegében elértünk
az összes elmondott, s a gyakor
latban előforduló hibák gyökeré
hez — a faipar széttagoltságához —
mondotta Somogyi László. — A
népgazdaság érdeke azt kívánja,
hogy a végtermék — valójában a
fogyasztó — igényeinek kell min
den szempontot alárendelni. Ez a
követelmény azt jelenti, hogy a
vertikalitás alacsonyabb fokain a
munkafázisokat úgy kell megszer
vezni, hogy a végterméket a leg
jobb minőségben és a legolcsób
ban lehessen a népgazdaság ren
delkezésére bocsátani.
— Ez ma nincs így. Ezért meA VIGYÁZZ, DŐL A FA című
film, amely az erdőgazdasági bal
esetelhárítási munkánk megjavítása
érdekében készült, a közelmúltban
elnyerte az elmúlt évben gyártott
munkavédelmi filmek második díját.

*
A Bükk első drótkötélpályáját a
Szalajka völgyében március 5-én
próbálták ki. Az 1400 méter hosszú
drótkötélpályán sokezer köbméter
faanyagot továbbíthatnak.

*
A KORÁN BEKÖSZÖNTÖTT TA
VASZ már március második felében
virágba borította a Mecsek déli lej
tőjét. Március végén már teljes vi
rágzásban volt a mandula, a kajszi
barack, az őszibarackfák pedig bon
togatták szirmaikat. Az erdőkben ki
nyílt a zöldhunyor, a kankalin, az
ibolya és a májvirág. Benépesült a
Kisbalaton nádrengetege is, március
20-a után megérkeztek a kócsagok,
a bíbicek, a szárcsák, a vetési ludak
és a nyári libák.

rülnek fel a minőségi kérdések is.
Köztudomású, hogy erdőgazdasá
gaink rosszabb állományból ter
melnek, mint ezelőtt. Ennek elle
nére tovább javul az iparifakihozatal, sőt ebből ezután még az
eddiginél is több I—II. osztályú
árut „hoznak ki“. Igaz tehát, hogy
az erdőgazdaságok olyan fát vág
hatnak ki, amilyen van, s a fűré
szek olyant dolgozhatnak fel, ami
lyent kapnak, de ez egyiket sem
jogosítja fel a túlminősítésre! Nem
lehet senkinek sem érdeke az,
hogy pl. az erdőgazdaságoknál a
jobb kihozatallal elért „megtaka
rítás“ többszörösét fizesse rá a
népgazdaság a feldolgozó iparnál.

— Az ipar széttagoltsága, a tár
caérdekek gátló szerepe összefügg
a faipar valamennyi kérdésével
(fejlesztés iránya, műszaki fejlő
dés,
káderkérdések
megoldása
stb.). Számtalan problémát könynyen és a népgazdaság érdekeinek
megfelelően tudnánk megoldani,
ha nem ütköznénk tárcakorláto
zásba. így pl. a bútoripar szívesen
venné, ha a színesbútorok gyártá
sához készen kapna polyeszter szí
nezésű lapokat. Forgácslapszíne
zéssel az Angyalföldi Bútorgyár
sikerrel kísérletezett, s ezért úgy
vélem, Szombathelyen ezt a kér
dést meg lehetne oldani.

— Ugyanilyen közös érdek a
furnér-import csökkentése és a
hazainak elterjesztése. A hazai
furnérokkal való kísérletezés költ
ségeit azonban senki sem akarja
magára vállalni, pedig meggyőző
désem, hogy sikerre vezetne. Ezért
próbálkozunk most mi is pl. az
amerikai dióval. Ezt a munkát
azonban szervezettebben és több
támogatást élvezve kellene csi
nálni.
— Mindaddig viszont, amíg a fa
ipar kötelezően szükséges egysége
létre nem jön, olyan formákat kell
keresni, amelyekben az elmondott
problémákat jobban meg lehet ol
dani. Ilyen forma elsősorban a ko
operáció. Az erdőgazdaságok és a
fűrész-lemezipar e mellé vonják be
a feldolgozóipart is a kooperációs
együttműködésbe. Ez biztosan elő
re viszi mindhárom szektor mun
káját és végső soron több és jobb
bútort, háztartási faárut stb. fog
eredményezni — fejezte be nyi
latkozatát Somogyi László igaz
gató, a FATE főtitkára.
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Eredménylelen erdösílések leaayakoribb okai
AZ ERDŐSÍTÉSEK eredményes végrehajtásához
megvannak a szükséges szakmai és anyagi feltételek.
Amikor hatalmas összegeket fordítanak az erdőgazda
ságok az erdők felújítására és országfásítási célokra,
érdemes megvizsgálnunk, hogy ennek a fáradságos
munkának milyen eredményei vannak, és egyes ese
tekben miért válnak eredménytelenné. Ha rávilágítunk
az eredménytelenség okaira, akkor megállapíthatjuk,
hogy lehetőség van azok megszüntetésére. Vegyük
sorra a leggyakoribb hibákat.
1. A csemeték minősége, egészségi állapota, keze
lése. Azokon a területeken, ahol természetes újulat
nincs, magról mesterségesen felújítani nem lehet, er
dősítésre a lehető legjobb gyökérzetű csemetét hasz
náljuk. Gyakran tapasztalható, hogy rossz talajon
gyenge minőségű csemetét használnak. Az egyik hiba,
ha túl fejlett a csemete és sekély a talaj, a másik
ennek az ellentéte, amikor a csemete gyökérzete fej
letlen vagy sérült.

Erősen kötött talajra ültetett nemesnyár a rossz termőhelyen
korán pusztul. A leromlás kísérő jelensége a nyárkéregfekély
gyors terjedése (Békés megye)

A gyökér csonkítása a száraz, kemény talajból tör
ténő erőszakos kiemeléskor történik. Különösen a töl
gyet sértik könnyen meg, sokszor annyira, hogy egyet
len hajszálgyökér sem marad. Az ilyen gyökértelenné
vált csemetéket teljesen felesleges elültetni, át kell vá
logatni, ha az első válogatásnál maradt ilyen a kötegben és ki kell selejteztetni. Jó a munkások figyelmét
erre külön is felhívni. Erdeifenyőnél, ha a tükarcgomba
fellépésekor teljesen lehullott a tűje, várjuk meg a kö
vetkező erdősítési időt, az őszt, és akkor emeljük ki.
Vermelésnél a gyökerek gyakran bepenészednek
vagy kiszáradnak. Sok nedvesség esetén befülledés lép
fel. Tömöríteni kell a talajt a gyökereknél és vigyázni,
hogy a talaj ne legyen túl száraz, vagy túlságosan ned
ves. Az erdész legyen minden esetben az erdősítésnél,
mert ez a legkényesebb munka az erdőben.
2. Az Alföld-fásításoknál a leggyakoribb hiba a ta
lajban keresendő. Ezeken a talajokon emberemlékezet
óta nem állott erdő, támpontunk csak a talajvizsgálat
lehet. A vizsgálat legfőbb feladata az erdőtelepítés
szempontjából az alsóbb rétegek kötöttségének, víz
gazdálkodásának, pH-értékének, mészállapotának vizs
gálata és a káros sók kimutatása. De az összes közül a
leglényegesebb a talaj kötöttsége. Az eredménytelen
ség majdnem mindig ide vezethető vissza. Lehet, hogy
egy ideig kifogástalan a fák fejlődése, de amikor a
gyökérzet erősen kötött réteghez ér, a fejlődés hirtelen
megáll, esetleg a csúcsszáradás is bekövetkezik. Ennek
a kötött rétegnek rossz a levegőellátottsága, pórustér
fogata.
A nedvkeringési zavarokkal küzdő fákon másod
lagos károsítok lépnek fel. Szolnok megyében például

kötött talajon álló akácosok esetében a pajzs te tű-káro
sítás, Békés megyében erősen kötött talajra ültetett
nemesnyáron nyárkéregfekély, a fák pusztulásához
vezet. A kötött réteghez ért gyökérzet a magassági nö
vekedés megállását eredményezi.
A kultúrnövények gyökérzete a talaj felső szintjé
ből táplálkozik. Az alsóbb részekben levő talaj hibák a
termésben nem jelentkeznek, viszont az ilyen talajok
kedvezőtlenek erdősítésre. Tehát ott, ahol a füvek és
pillangósok jó termőképességű, tápanyagban gazdag,
humuszos talajréteget alakítottak ki, de 40—60 cm mé
lyen erősen kötött réteg van, az erdősítés sikertelenné
válhat. Gyakran azonban ez fordított is szokott lenni.
A sovány kilúgozott talajokon a gabonatermés 2—
3 q-ás átlagot mutat. Az ilyen gyenge termőképességű
talajokon, homokon, nagyon szép erdősítések vannak,
főleg erdei- és feketefenyővel.
A sekélyszántás tömör barázdafeneket hoz létre.
Erdősítés előtt feltétlenül mély talajlazítást kell vé
gezni, szikeseknél talajfordítás nélkül. Az erdő jelleg
zetes aljnövényzetet, talajt alakít ki. Az erdőtípusok
felújítása már sokkal könnyebb feladat.
3. Tarvágás után hirtelen megbomlik a talaj élete.
Ha nincs újulat, felverődnek a lágyszárúak, a cserjék:
som, galagonya, kökény, vadrózsa, szeder, málna stb.,
valamint az élelmesebb fafajok, mint a gyertyán, kőris,
juhar. Az erdősítés, a főfa bevitele évről évre nehe
zebbé, költségesebbé válik. Sok ilyen régi, sikertelenül
erdősített vágásterület van. A sok közül a szini erdé
szet szelcepusztai vágásterületét említem meg. A ter
mészetes erdőtípus a tölgy-bükk-gyertyán volt. Most
elgyertyánosodott, sommal felverődött hatalmas terüle
tet találunk helyette. A többszöri erdősítés eredmény
telennek mondható. Lassan rontott erdő alakul ki.
4. Az erdősítések ápolása. Rendkívül fontos fel
adat, ahol erős az elgyomosodá^, füvesedés. Főleg régi
vágásterületeken, művelés alatt nem állott területeken
kíván fokozott munkát. Az állandó és költséges pót
lások nem vezetnek sikerre, ha az ápolások elmarad
nak. A pótlásokra fordított költségek a talaj előkészí
tésével és ápolásával csökkenthetők. Miért maradnak
el mégis az ápolások? Általában a munkaerőhiányra
hivatkoznak. Ilyenek a mérai erdészet felsővadászi
erdősítései, is. Elhanyagolt erdősítések, a fiatal cseme
ték nagy része ápolás hiányában kipusztult, a terület
állandó pótlásra szorul. Jó szervezéssel, gépi erő
felhasználásával el lehet végezni a munkát.
Az ápolásra beállított béralapot pedig lelkiisme
retesen és csakis ápolásra kell az erdészeteknek fel
használni.
A cserebogárpajor főleg az ország homo
kos részein teszi eredménytelenné az erdősítéseket.
5. Vadkárok.
A sok helyen felszaporodott vad
főleg az erdeifenyő, vörösfenyő erdősítésekben károsít
érzékenyen. Az országban általános probléma a vad
kár.
Védekezésként a vad téli etetése, a vadnak kije
lölt rezervátumokban való koncentrálása — bekerí
tése — főleg az erdeifenyő erdősítések bekerítése, a
természetes erdőtípusok érintetlenül hagyása ajánl-,
ható. A vadkároknál említem meg a legeltetést. Egyes
vidékeken az erdőbe hajtják a szarvasmarhákat és
azok ott őrizetlenül járják keresztül-kasul az erdősí
téseket. Szigorúbb fellépésre van szükség, különösen a
bíróságok részéről, hogy megszűnjön ez a nagyon ká
ros felfogás.
6. Az erdész legkényesebb feladata az erdősítés.
Ezt a munkát nem lehet magára hagyni, szakember
nek ott kell lenni a munkásokkal állandóan. Gyakran
követik el azt a hibát, hogy túlságosan lazán teszik a
talajba a csemetét. Nagy gondot kell a tömörítésre
fordítani, hogy a gyökérzet szorosan érintkezzék a ta
lajjal. így tud csak megindulni a transzspiráció. A gö
dörből kivett földet vissza kell tömöríteni mind, mert
különben a csemete kiemelkedik a földből.
7. A természetes erdőtípus megmutatja, hogy mi
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lyen fanem alkalmas azon a termőhelyen erdősítésre.
Ezzel meghatározzuk az elegyfákat is, amelyek a főfa
növekedését, védelmét szolgálják. A fanem és elegyarány megválasztással a legmagasabb fanövedéket
igyekszünk elérni. Sokszor az eredménytelenségnek az
oka, ha ezt a fontos szempontot figyelmen kívül hagy
juk. Néhány gyakoribb esetet említek meg. A nemesnyárak, erdeifenyő vagy feketefenyő talaj igénye lénye
gesen eltérő. Ahol az erdeifenyő kiváló növekedést
mutat, a feketefenyő gyengén fejlődik. Míg az erdei
fenyő a savanyú, nyershumuszos talajokon, nedve
sebb Calamagrostisos-részeken jól érzi magát és jól
fejlődik, addig a feketefenyő kizárólag a mészköves,
száraz kopárokra való. Ez értékénél fogva is adódik.
Feketefenyőt csak oda ültessünk, ahol már az erdei
fenyő és más értékes fa nem érzi jól magát. A leg
utóbbi maggazdálkodási rendelet a feketefenyőmag
gyűjtését külön engedélyhez köti. Csakis ott érdemes
feketefenyőcsemetét nevelni, ahol azt felhasználják és
csakis annyit, amennyit elerdősítenek. így nem for
dulhat elő, hogy százezrével kell beszántani a fekete
fenyőcsemetét, mert nem tudnak vele semmit kezdeni.
A táji erdőművelés kialakulása és a távlati művelési
tervek ilyen hibákat már ki fognak küszöbölni.
A lucfenyő rendkívül érzékeny a levegő relatív
páratartalmára. Mégis néha száraz, alacsony fekvésű
tölgy talaj okra is teszik. A nemesny árakban nagy káro
kat okoz a kéregfekély, ha a talaj erősen kötött.
8. Az elegyítésekkel is végezhetünk rossz munkát.
A rontott erdők egyik gyakori típusa az elgyertyánosodás. A gyertyán pedig az egyik legkiválóbb
elegyfa, csak bánni kell vele tudni. Az üdébb erdő
típusokban a bükkel, tölggyel kiváló elegyet alkot. Bő
magtermése, nagy életenergiája felbecsülhetetlen ér
ték számunkra. Ajánlatos mindenhová — ahol csak
jól érzi magát — második koronaszintnek bevinni,
magjának egyszerű bekapálásával. Amikor a gyertyán
elhatalmasodik, megállapíthatjuk, hogy valami szak
mai hiba is történt, a főfa kitermelésekor nem fordí
tottunk kellő gondot a gyertyánra.
A másik gyakori hiba a tölgynek szálanként való
elegyítése erdeifenyővel. Az egyidőben történő elegyí
tés mindig a tölgy kipusztulásához vezet. Szálanként
egyidejűleg ne erdősítsünk tölgyet erdeifenyővel, de
hasonlóan tölgyet nyárral se. Ez utóbbinál a 2X2
méteres hálózatba kerülő nyár a tölgyet elnyomja.
Ellenben nagyon egészséges a tölgy-nyár elegy, ha a
nyárat széles hálózatba tesszük.
Találkozunk erdősítéssel, ahol minden megvan,
csak éppen a főfa hiányzik. Szép cserjeszint, második
koronaszint alakult ki, de aminek érdekében az elegyfák lennének, az hiányzik. A termelési értéket pedig
elsősorban a főfa adja és annak érdekében történik
az elegyfák bevitele. Az elegyítés a főfa érdekében

Súlyos vadkárosítás 5—6 éves erdei-fenyőben, itt nem gondos
kodtak az okszerű vadkárelhárításról s a vad táplálékának
megtermeléséről

történik elsősorban. Sok jó termőképességű talajon
csak elegyfákat találunk, .amelyek a terület ter
melési energiáját nem kötik le. Az ilyen területek
rontott erdőknek, eredménytelenül erdősített részek
nek számítanak. Úgy kezelhetők, mint a termelésből
kieső területek. Az ilyen hibák elkövetésével számos
károsító léphet fel, ami az erdősítés pusztulását gyor
sítja.

A helyesen nevelt erdő aljnövényzete elegendő táplálékot ad
a vad számára s ezzel csökken a károsítás

Következésképpen szükséges lenne pontosan fel
mérni az eredménytelen erdősítések területét, vala
mint a termelésből kieső területeket, és nagyobb
figyelmet fordítani az erdősítésekre megadott határidő
betartására, a pótlások csökkentésére és megszüntetni
az eredménytelenséget előidéző káros tényezőket. Ez
zel lehetne elsősorban az évi faproduktumot, növedéket országosan fokozni.
Kolonits József
Eger, Erdővédelmi Állomás.

Rostosit-e a defibrátor?
A farostlemezgyártó üzemek középpontja és lelke
az a gép, amely a faanyagot rostjaira bontja. A gépet
külföldön defibrátornak, nevezik és magyarul igen sok
szor halljuk ennek magyarnyelvű elnevezését: rositosító.
Műszaki nyelvünk magyarítása igen dicséretes cél
kitűzés és helyes törekvés, ha a külföldi gépek elneve
zéseit anyanyelvűnkön próbáljuk kifejezni. Ezúttal
azonban nem sikerült a magyarítás, és szeretnénk hoz
zájárulni egy jobb és világosabb kifejezés meggyökeresedéséhez. A defibrátor ugyanis nem rostosát, hiszen
a fa anyaga alapjában rostcs, tehát csupán arról van
szó, hogy a gép az előzőleg felaprított faanyagot ros
tokra bontja. Az aprító gép felaprít valamit, ami az
előtt egész volt. A hevítő fölhevít valamit, ami alacso
nyabb hőmérsékleten volt eddig. A szárítógép kiszárít
valamit, ami előzőleg nedves volt. A gázosító gáznemű
állapotba hozza azt, amit száraz vagy folyékony álla
potban helyeztünk el a készülékben. Következéskép
pen a rostosító azt a hiedelmet kelti, mintha a gépben
valahogyan rostok keletkeznének egy olyan anyagból,
amelyiknek eddig nem voltak rostjai. Viszont a fa
anyaga — tudjuk — rostokból »áll^ tehát a defibrátor
nem rositosít, hanem csak ezeket a meglevő rostokat
juttatja szerephez. Javasoljuk tehát, hogy nevezzük a
defibrátort rpstozónak, rostra , bitónak, vagy egy
szerűen rostbontónak. Mindegyik idegenszerűen hang
zik még, de ha következetesen alkalmazzuk, rövid idő
alatt épp olyan megszokott lesz, mint a rostosító, ame
lyiknek hangzása semmivel sem jobb, mint a javasol
také; viszont jobban megfelelhet a gép lényegének.
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BOKOR REZSŐ
1898—1959

A magyar erdészeti tudomány
egyik kitűnő művelője, dr. Bokor
Rezső, hosszabb betegeskedés után
61 éves korában, Sopronban elhunyt.
Széleskörű, isokoldalú Ikuitató mun
kája, a tanácsadásban, segítésben fa
radhatatlan készsége jóformán az
erdőgazdaság minden területén szá
mos barátot és fisztelot szerzett szá
mára. Halála erdészeti tudományos
ságunk komoly vesztesége.
Bokor Rezső erdőmérnöki okleve
lét 1924-ben szerezte. Már egyetemi
hallgató korában a kutató és kísér
leti munkához vonzódott és így az
oklevél megszerzése után azonnal a
soproni főiskola növénytani tanszé
kére kapott beosztást. Állami ösztön
díjjal hét félévet töltött ezután kü
lönböző külföldi egyetemeken és
doktori címét 1929-ben szerezte a
gottingai egyetem matematikai és

természettudományi karán. 1935-ben
megszerezte az egyetemi magánta
nári képesítést. Az 1938—39-es tan
évtől kezdve 1947-ig a soproni er
dőmérnöki főiskola fatechnológiai
tanszékének volt a vezetője. Ekkor
átvette az Erdészeti Kutató Intézet
vezetését, majd mikor a Kutató be
olvadt az Erdészeti Tudománycs In
tézetbe, minit az erdőművelési osz
tály tudományos munkatársa előbb
Sopronban, majd 1931-től hat esz
tendőn át Budakeszin dolgozott, s
az utolsó években ismét az ÉRTI
soproni kirendéi tségénél folytatta
kutató tevékenységét. 1957-ben meg
szerezte a kandidátusi címet.
Jóformán az erdőgazdálkodás min
den szektorával foglalkozott. Külö
nösen ki kell emelni a faanyagvéde
lem, a kíméletes gyantászás, a nyárak vegetatív hibridizálása körül el
ért eredményeit. Kutatásainak legjélentősebb területe azonban a mik
robiológia volt: behatóan foglalko
zott a különböző gyökérgumó bakté
riumokkal és különösen a mikorriza

gombákkal. Legutóbbi alkotása az
alföldi erdő gazdaság ok számára sza
porított mikorriza gombák előállítá
sára berendezett üzem felállítása
volt.
Értékes munkát végzett az erdei
szakmunkásképzés első próbálkozá
sai során. Bokor Rezső irányítása
alatt képezték ki azokat az előadó
kat, akik az 1948-ban felállított első
szakmunkás tanfolyamokat vezették.
Tevékeny részt vetít a tananyag öszszeállításában, a jegyzetek elkészíté
sében.
Lapunknak első évfolyamától kezdve
munkatársa volt, sok érdékes cikke,
tanulmánya, népszerű írása emelte
lapunk színvonalát.
Tudományos
munkásságát az lelrdészeti szakiro
dalomban megjelent számos kásebbnagyobb írása, kutatási beszámolója
őrzi.
Értékes, hasznos munkássága nem
múlt el nyomtalanul, a gyakorlati
szakemberek százai és sok-sok ta
nítványa halad tovább azon az úton,
amelyen az első felderítő lépéseket
Bokor Rezső tette meg.

Talajelőkészítés előhántolóval felszerelt ekével
A kerekegyházi kísérleti erdészet
kunpeszéri területén hatalmas
Sz—80-as traktor zúg. Mögötte, mint
könnyű gyufaszálak fordulnak ki a
földből a vastag gyökerek. A trak
tor előhántolóval ellátott ekét húz
maga után. Az eke 50—60 cm mé
lyen fordítja be a felső humuszréte
get. Az előhántoló eke Baja Ferenc
újítása; tavaly 115 hektár talajt ké
szített elő erdősítésre a kerekegy
házi erdészet véghasználati terüle
tein. Az idén szintén legalább 120
hektár talajt forgat meg a kerekegy
házi gépállomás Sz—80-asa.
Képeink munka közben mutatják
be a lánctalpas traktort. Az első ké
pen az egykori tölgyes véghaszná
lati terület előkészítését látjuk. A
második kép közelről mutatja be az
előhántolóval felszerelt ekét. A har
madik kép jól szemlélteti, milyen
mélységben forgatja meg a földet az
eke. Negyedik képünk: a mélyfor
gatás eredménye, az új erdősítésre
előkészített terület.
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Lengyel faipari küldöttség hazánkban
A tudományos egyesületek
külföldi kapcsolatai a mi ipa
runkban is éreztetik hatásukat.
Különösen jelentős számunkra
a FATE és lengyel partnere a
NOT fűrész- és lemezipari szak
osztályának szoros kapcsolata.
Ennek alapján mód nyílik tár
sadalmi vonalon is a szűkebb
szakmai
kérdések
kölcsönös
vizsgálatára, tapasztalatok szer
zésére és hasznosítására.
E kapcsolatok alapján ez év
márciusában a NOT fűrész- és
lemeEipari
szakosztályának
nyolctagú delegációja látogatott
el hozzánk. A delegáció kitűnő
szakemberekből állt. Vezetőjük
Gromazdik Jan, a lengyel fű
rész-, furnér- és lemezipari
igazgatóság
főmérnöke,
míg
tagjai egy-egy nagyobb lengyel
fűrész-, enyvezett lemez-, fa
rostlemez-, bútorlap- stb. üzem
vezetői voltak.
A delegáció itt-tartózkodási
ideje legnagyobb részét szakmai
tanulmányokkal töltötte
ki.
Meglátogatták többek között a
Furnír- és Lemezműveket, Sze
geden a gyufagyárat, ládagyá
rat, bútorgyárat és a Szegedi
Falemezműveket, a Mohácsi Fa
rostlemezgyárat, a Budapesti
Fűrészeket, a Hárosi Falemez
műveket, valamint az Angyal
földi Bútorgyárat.
Lengyel
szaktársaink
sok
kérdésben elismeréssel adóztak
iparunk vezetői és dolgozói
iránt. Nem egyszer meglepőd
tek eredményeinken. Ez vonat
kozik talán leginkább a munka
fegyelemre. A lengyel faipari
üzemekben sokkal rosszabb a
kép, mint nálunk. Különösen
lemeziparunk hozzájuk képest
csekély arányú munkásvándor
lása okozott meglepetést. Ha
sonló elismerést váltott ki az
üzemeinkben uralkodó példa
mutató rend és tisztaság.
A magyar üzemeken — mon
dották — erősen meglátszik,
hogy régi kapitalista üzemek
ből nőttek ki. Gépparkjuk sok
kal elavultabb, mint a lengyel
üzemeké. Mindezek ellenére ki
tűnő minőségű árukat terme
lünk és termelési, valamint ter
melékenységi eredményeink sem
lebecsülendők. Véleményük sze

rint a magyar üzemek azt bizo
nyítják, hogy egy új üzem
ugyan gazdaságosabb, de a régi
vel is komoly eredményeket le
het elérni, ha szakszerű vezetés,
képzett szakmunkás törzsgár
dára támaszkodik. Elismeréssel
szóltak azokról az erőfeszítése
inkről, amelyeknek az a céljuk,
hogy e régi üzemekből mindin
kább a szocialista üzemek jel
legzetességeit magukon hordó
üzemek alakuljanak. így külö
nösen felkeltették érdeklődésü
ket az anyag- és rönktéri
anyagmozgatás
gépesítésének
módszerei (villás targonca stb.),
a kisgépesítés eredményei, az
anyag lehető legteljesebb hasz
nosítása (hulladék hasznosítás)
stb. Náluk különösen a nyers
anyag komplex felhasználása
terén értek el eredményeket.
Több faipari kombinátjuk van.
Ezek között van olyan is, amely
fűrészárut, furnért, ládát, le
mezt és konyhabútorokat is
gyárt.
Vendégeink különös érdeklő
dést tanúsítottak a kutató- és
laboratóriumi munka iránt (új
bútorlapgyártási kísérletek, a

gyufagyártás
laboratóriumi
munkája stb.). Minden üzemben
külön részletesen tanulmányoz
ták a TMK munkáját és a szer
számok, de különösen a fűrész
lapok élesítésének módszereit.
Végül még egy terület, ahol jól
esett a dicséretet hallani. Bal
esetelhárításunk és üzemi szo
ciális tevékenységünk — mon
dották — sokkal magasabb fo
kon áll, mint a lengyel üzemek
ben. Balesetvédelmi berendezé
seinket kitűnő megoldásuaknak
találták, és számosat közülük le
is rajzoltak. Szociális létesítmé
nyeink közül pedig különösen a
Furnír- és Lemezmüvek aggok
háza és az üzemi bölcsődéink
nyerték el a látogatók tetszését.
Náluk még — mondották — a
bölcsődék hálózata nincs kiépít
ve és a dolgozók hozzájárulása
is lényegesen nagyobb, mint ná
lunk.
Lengyel barátaink úgy vélték
hasznos utat tettek meg, amikor
üzemeink látogatására hazánkba
érkeztek. Reméljük, hogy a vi
szonzásképpen júniusban Len
gyelországba utazó ugyancsak
nyolc fűrész- és lemezipari
szakemberünk hasonlóan gazdag
tapasztalatokkal tér majd haza.

erdőgazdálkodás
z •
néprajzi kutatásának problémai

A Magyar Néprajzi Társaság ren
dezésében a közelmúltban két elő
adás hangzott el a magyar paraszti
erdőgazdálkodás néprajzi kutatásá
nak problémáiról. Előbb Hegyi Im
re ismertette a hazai erdőtakaró
kialakulását, az erdők fafajössze
tételét. Az erdők birtokbavéte
lének és benépesedésének kap
csán részletesen foglalkozott a ma
gyar erdők történetével és különö
sen a Bakony erdőségeinek törté
nelmi múltjával. Ismertette a Ba
kony erdeinek területi változásait
és vázolta azokat az okokat, ame
lyek az alakulást irányították. így
foglalkozott az erdőgazdálkodásra vo
natkozó törvényekkel, jogszokások
kal, a birtoklás formáival, az erdő
kihasználás módjaival. A népesség
szaporodásának és az erdőgazdálko
dás alakulásának összefüggéseit vizs
gálta. Majd vázlatos képet rajzolt
az erdőápolás és újratelepítés jelen
legi feladatairól. Végül a mai erdő
gazdálkodás, az erdőkihasználás kü
lönböző módjairól adott tájékoztatót
s ezeken keresztül körvonalazta az
erdős vidékek lakosságának életfor
máit, szemben a síkvidékivel.

A másik előadást Erdélyi Zol
tán tartotta és főleg a Börzsöny
hegység népi gazdálkodásával foglal
kozott, összehasonlítva azt a Ba
kony-vidéki erdőgazdálkodással. Vá
zolta a Börzsöny erdőmunkásságá
nak kialakulását, foglalkozott a mun
kásvándorlás kérdésével és az ezzel
összefüggő néprajzi problémákkal.
Az előadás gerincét az erdőkiter
melés menetének, az eszközök hasz
nálatának és a termelési eszköz
készlet változásának bemutatása al
kotta. Foglalkozott az erdőhasználat
két fő csoportjával: az állandó és az
ideiglenes erdőhasználattal. Ebből a
szemszögből előbb a fakitermelés, a
mészégetés, a szénégetés problémái
val, majd másfelől/az erdei gyümöl
csök gyűjtésének, az erdei takar
mányok gyűjtésének, egyes faeszkö
zök készítésének népi gazdálkodási
formáival.
A két előadás világosan mutatta,
hogy a néprajzi kutatásnak milyen
széleskörű területe nyílik a magyar
erdőgazdálkodás néprajzi vonatko
zásainak tanulmányozása tekinteté
ben.
(szi)
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A Druzsba-lánc
élezésének problémája

A készülék oldalnézetben

Az Erdőgazdaság és Faipar feb
ruári számában örömmel olvastuk
több erdőgazdaság illetékes szakem
bereinek és a termelésben résztvevő
munkásoknak véleményét a legújab
ban alkalmazott fakitermelő gépek
egyikéről, a Druzsba motoros láncfű
részről. Jóleső érzéssel olvastuk,
hogy e gépet szerte az országban szí
vesen és eredményesen alkalmazzák,
annál inkább, mert a Sárvári Mező
gazdasági és Erdészeti Gépészképző
Szakiskola ma már rendszeresen
foglalkozik a gép működésének, ke
zelésének és legjobb felhasználásá
nak tanításával.
De a februári cikkekben általános
kívánalomként csendült ki a Druzsbafűrész eredményes munkájának alap
feltétele: a jól élesített fűrészelőlánc
szükségessége, illetve az élesítéshez
való élező készülék hiánya. Az iskolai
oktatásban ezt a hiányosságot kétsze
resen éreztük, amikor a fűrészelő
lánc élezésének módját tanítani kel
lett. A problémán úgy segítettünk,
hogy az eddig ismert összes élező ké
szülékek előnyeit és fogyatékosságait

figyelembe véve szerkesztettünk egy
újszerű univerzális készüléket. Ez a
készülék változtatás nélkül alkalmas
a Druzsba és az MRP fűrészelő lán
cok élezésére és akadály nélkül fel
szerelhető a jelenleg használatban le
vő gépi- és kézi meghajtású élező gé
pekre. Az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság szakemberei a készüléket el
bírálták és az erdőgazdaságokat fel
hívták, hogy igényüket jelentsék be a
sárvári szakiskolánál. Szakiskolánk
ban már egy befejezett sorozat várja
az igénylőket. A készülék újítás, Pósa
János szakiskolai előadó újító mun
kájának eredménye.
A mellékelt képek a készüléket
mutatják be felszerelt állapotban a
Druzsba és az MRP fűrészelő lánccal
a csiszoló korong síkjára 60°-os éle
zési szögben. Az élezés módját az is
kola hallgatói tanulják. Ez az újítás
egész bizonyosan nagymértékben
hozzájárul majd a Druzsba motoros
láncfűrészek népszerűségéhez és leg
főképpen termelékenységük növeke
déséhez.
V. J.

ELCVADKIVITELLNK

Az MRP benzinmotoros fűrész láncának
élesítése 60 fokos élezési szögben

A Druzsba-fűrészek fűrészelő láncát
ugyanúgy 60 fokos élezési szögben kell
elhelyezni, mint az MRP motoros fűré
szek láncait

Az élővad export komoly valu
ta bevételt jelent az országnak. A
magyar nyúl könnyen meghono
sodik, kiválóan alkalmas tenyész
tésre Németországban, Dél-Franciaország mélyen fekvő részein és
Svájc magaslatain egyaránt.
Az élőnyúl exportnak már ha
gyományai vannak hazánkban. A
század elején kezdtük meg, s
hosszú ideig erős ellenzéke volt.
Sokan jósolgatták, hogy az élő
nyúl exportálása következtében
nagyon elszaporodnak a nyulak
és nem lesz szükség lőttvadexportra. Ez a jóslat azonban nem iga
zolódott be.
A kedvezőtlen téli időjárás igen
hátráltatta az élőnyúl befogását,
vadászatát az idén. Ezért február
másodikéig hosszabbították meg a
vadászati idényt. A kedvezőtlen
időjárás ellenére azonban most is
sok ezer élőnyúl került a MAVAD
soproni telepére, ahol megvizsgál
ták, etették őket az elszállításig. Az
ország különböző hűtőházaiból pe
dig szinte naponta indult egy-egy
vagon lőttnyúl a külföldi orszá

gokba. Az élőnyúl befogás tekin
tetében a lajtapusztai állami gaz
daság járt az élen.
A fogoly és a fácán exportálása
visszafejlődött a második világhá
ború óta. A fogoly befogása és va
dászata tilos. Export évek óta
nincs. Szomorú jelenség ez, mert
a fogoly jellegzetesen magyar vad,
az egész világon csak ,,magyar“
fogolyként ismerik. Két erős tél
nagyon megtizedelte az állományt.
Szaporítása érdekében a tilalmon
kívül évek óta igen kevés történt.
Pedig a fogoly a mezőgazdaság
szempontjából is igen jelentős.
Táplálékának 75 százaléka rova
rokból, 25 százaléka pedig gyom
magvakból áll. A MAVAD a sza
porítása érdekében ebben az esz
tendőben 1000 pár fogolyt impor
tál az állami gazdaságok számára.
Az utóbbi két évben a helyes
vadgazdálkodás jelei mutatkoznak
a fácán állományban. A jelek azt
mutatják, hogy néhány esztendőn
belül komoly élő és lőttfácán ex
portra kerülhet sor.
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rl I R E K
A Magyar Tanácsköztársaság 40-ik év
fordulójára készült el, e dicső napokat
megelevenítő új magyar filmalkotásunk:
A 39-ES DANDÁR. A film megható, em
beri történet keretében mutatja be a Ta
nácsköztársaság hatalmas erőfeszítéseit,

Kinevezések. Az Országos Erdé
szeti Főigazgatóság vezetője Sitkey
János erdőhasználati csoportvezetőt
(Keletbükki ÁEG) az OEF erdőgaz
dasági főosztálya vezetőjévé; Hajnal
Béla főelőadót az elnöki főosztály
igazgatási osztályának vezetőjévé ki
nevezte. Ugyancsak kinevezte dr.
Pompéry Bélát a Furnér- és Lemez
művek főkönyvelőjévé.

*

A Békés megyei Kosáripari Válla
lat felett a Fűzkitermelő és Feldol
gozó Vállalat irányító hatáskörét az
OEF vezetője 1959 március elsejétől
megszüntette. Ettől kezdve a Békés
megyei Kosáripari Vállalat közvet
lenül az OEF erdőgazdasági főosz
tálya irányítása alatt működik.

*

melyet országunk függetlenségéért, a
dolgozók szabadságáért vív. A fáradt,
agyonhajszolt katonák önfeláldozóan vé
dik hazánkat az imperialista erőkkel
szemben. Igen kifej ezőek a tiszafüredi
híd védelmét felidéző képek. Heves har
cok, dicsőséges győzelmek után, a nagy
ellenséges túlerő mégis megfojtja a Ta
nácsköztársaságot. A film jól érzékelteti,
hogy a vereség csak ideiglenes, az eszme,
amelyért a munkások küzdenek, győzni
fog. A film stílusos rendezéséért Makk
Károlyt, a kiváló színészi alakításokért
pedig Bihari Józsefet, Benkő Gyulát,
Szirtes Adámot, Ladányi Ferencet, Kiss
Manyit minden dicséret megillet.
Shakespeare
örökértékű
drámáinak
egyre tágabb teret biztosít a mozivászon
is. Jelenleg a III. RICHARD című színes

A hortobágyi vadállomány állan
dóan gyarapodik. Az őzek még csak
néhány évvel ezelőtt jelentek meg
a puszta kis erdőségeiben s számuk
azóta százötvenre növekedett. Fő
tartózkodási helyük azl óhati ős
tölgyek alkotta védett erdő, ahol
sok réti sas is tanyázik.

*

Idősebb Szabó István Kossuthdíjat kapott. Lapunk 1958. évi má
jusi számában „A fafaragás poétája”
címmel ismertettük id. Szabó Ist
ván népművész munkásságát, a bá
nyászélet múltjából és jelenéből for
mált szoborsorozatának egyéni, meg
kapó művésziességét. Az idei Kossuthdíjasok sorában ott találjuk idősebb
Szabó Istvánt is; népművészeti jel
legű fafaragványaiért, különösen a
bányászat fejlődését ábrázoló ki
emelkedő munkáiért a Kossuth-díj
III. fokozatával és a vele járó 20 000
forintos pénzjutalommal tüntették ki.

*

HÁROMMILLIÓ FACSEMETÉT
ültettek a Fásítási Hónapban HajdúBihar megyében.

*

angol filmet láthatjuk, címszerepét Sha
kespeare egyik legjobb ismerője és tolmácsolója, Laurence Olivier alakítja, aki
egyúttal a darab rendezője is. Shakes
peare egyik jelentős alkotásának megis
merésén kívül, a kiváló rendezés, művé
szi fényképezés,
káprázatos díszletek
azok a tényezők, melyek maradandó él
ménnyé emelik e filmet.

HÁRMAN JÖTTEK AZ ERDŐBŐL cí
men, új érdekes, magyarul beszélő, szov
jet filmet láthatunk, főszerepeit ismert
szovjet művészek alakítják. A háború
idején hárman harcolnak együtt az egyik
partizán alakulatnál. Egy alkalommal kö
zös feladatot kapnak. Elindulnak az er
dőből, hogy küldetésüket végrehajtsák.
Alig jönnek ki, a németek az erdőt kö
rülfogják és nyilvánvaló árulás következ
tében á partizántábort megsemmisítik.
Hármuk közül ki az áruló? Izgalmas nyo
mozás során, erre a kérdésre kapunk
választ a filmtől.
ÖRDÖGI KÖR címen láthattunk néhány
évvel ezelőtt filmet, az ismert lipcsei per
ről. Hasonló témájú alkotás a GYŰLÖ
LET LÁNGJAI című, színes, bolgár
szovjet koprodukciós film. A cselekmény
nek csupán egy részét foglalja el a per,
emellett
játékfilmszerűen
elevenednek

Hibaigazítás. Lapunk legutóbbi
számának 17. oldalán az 1. és 2.
ábra aláírása felcserélődött. Helye
sen az 1. kép készült a kaszópusztai
bükkös-tölgyesben, a 2. pedig az
ugodi elgyertyánosodott gyertyánosbükkös-tölgyesben, mint ezt egyéb
ként a kefesűrű cserjeszint és újulat világosan mutatta.

A Budapesti Traktor SC labdarúgó
szakosztályának vezetői komoly gondok
kal küzdenek. A szenior psapat a tavaszi
fordulóban hullámvölgybe került és nem
tud kilábalni belőle. A vezetőség keresi
a kiutat, hogy a csapat elkerülje a ki
esést.
Kétségtelen, hogyha nem is a jelen,
de a jövő problémáit könnyebb lesz meg
oldani. A szakosztály ugyanis komolyan
hozzálátott a saját játékos neveléshez.
Az angyalföldi tizenkétéves-tizenötéves
gyerekekből összetoborzott gárda a jövő
alapja, amely már most kezdi meghozni
gyümölcsét. Az első közvetlen eredmény,
hogy az úttörőcsapat mérkőzéseire el
jönnek a hozzátartozók s így lassan meg
nő az érdeklődés a klub munkája, mér
kőzései iránt. A másik, hogy egyre jobb
eredményeket érnek el a gyerekek. Még
az ősszel az úttörőbajnokságért folyó
küzdelem legtöbb mérkőzését elvesztet
ték. Az idén már az UFC csapatát l:0-ra,
a Gázmüveket pedig 3:2-re megverték.
Az ifjúsági csapat fejlesztése már köz
vetlenül a szenior csapat jövőbeni fel
töltését célozza vásárolt játékosok helyett
saját játékosokkal. Jelenleg a csapat az
NB II. ötödik helyén van.
Legutóbbi
eredményei: Erdészet—Kelenföldi Gold
berger 3:2. Erdészet—Beloiannisz 2:2, Er
dészet—Kábelgyár 1:0.
*
Az asztaliteniszezők az elmúlt hónapban
újabb sikereket könyveltek el. A férfi
csapat változatlanul tartja első helyét és
veretlenségét. Legutóbbi eredményei: Er
dészet—Szállító Berendezések Gyára 14:2,
Erdészet—Hídépítők 9:7, Erdészet—BSZTK
10:6. A szakosztály sportolóinak tehetsége
és jó felkészülése nemcsak a bajnokság
ban, de a MEDOSZ által kiírt versenye
ken is megmutatkozik. A budapesti ver
senyt az Erdészek csapata nyerte meg,
majd a Pest—Nógrád megyei területi baj
nokságért folyó versenyen értek el ki
tűnő eredményeket. Itt az induló nyolc
férfi és nyolc női csapat közül a férfiak
nál az első helyet az Erdészet I. csapata,
míg a harmadik helyet a II. csapat sze
rezte meg; a nőknél viszont az Erdészet
I. csapata az első helyet, a II. csapat a
második helyet nyerte el. Az egyéni baj
nok a férfiaknál Horváth Gyula Bp.
Traktor SC lett, míg a harmadik Zilizi
István, negyedik Kriger Artur ugyancsak
a klub játékosai. A nőknél az első helyet
Ivanics Máténé, a másodikat Fülöp Endréné a Bp. Traktor SC játékosai szerez
ték meg. így tehát az április 4-én és 5-én
megtartott
országos
versenyeken
a
MEDOSZ budapesti színeit az Erdészet
sportolói képviselték.

*

MÁSFÉLEZER MUFLON él jelen
leg a Mátrában és a Bükkben. Az
utóbbi két évben 500 muflongidát
figyeltek meg az erdészek.

A Budapesti Traktor SC sportolói, ve
zetői és baráti köre között nagy riadal
mat okozott az a hír, hogy a Népfürdő
utcai pálya városrendezési okokból sza
nálásra kerül. Lapunkon keresztül is ké
rik a MEDOSZ vezetőségét, hogy mielőtt
ez bekövetkezne, gondoskodjék a spor
tolók új otthonáról. Már most biztosítani
kellene megfelelő területet az új pálya
építéséhez.

meg a német és bolgár munkásosztály
harcának jellegzetes epizódjai. Dimitrov
szerepét itt is kitűnő színész, Sztyefan
Szávov alakítja.
Jean-Paul Sartre színdarabjából készült,
A TISZTESSÉGTUDÓ UTCALÁNY című,
magyarra szinkronizált, francia film: cse
lekménye a mai Amerikában játszódik.
A lebilincselő mondanivaló kitűnő ren
dezéssel és jó színészi játékkal párosul.
Elsősorban a női főszerepet alakító Bar
bara Laage játéka tetszett.
Marina Vlady, a közkedvelt fiatal, fran
cia filmszínésznő játssza AZ ÁRBAN
című, színes csehszlovák—francia film
főszerepét. A film erényei közé tartozik,

hogy bemutatja Csehszlovákia néhány
gyönyörű vidékét és megismertet még
egy kitűnő fezíqésszel, a férfifőszerepet
játszó Rober Hosseinnel. Gyengéje, hogy
nem elégszik meg a kedves vígjáték jel
legű szerelmi történettel, kissé erősza
kosan kíván izgalmas történetet beékelni
egy csónakfúra’í’szép képsorai közé, ez
utóbbival inkább ront, mint javít az
egyébként szórakoztató darabon.
Kedves, vidám, könnyed történetet ka
punk A MI KIS CSALÁDUNK című ma
gyarul beszélő, nyugatnémet filmtől. Egy
tanárcsalád derűs történetét látjuk. A
film célját, — a másfélórás kellemes szó
rakoztatást — teljes egészében el is éri.

*
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Megkezdte próbaüzemelését a Mohácsi Farostlemezgyár
Április első napjaiban az Országos
Erdészeti Főigazgatóság átadta a
Mohácsi Farostlemezgyárat műszaki
irányítóinak három hónapi próba
üzemeltetésre. Ebben a három hó
napban a vállalat dolgozói biztosí
tani kívánják, hogy az eddigi beru
házások során kiépített első terme
lési lépcsőnek megfelelő évi tízezer
m3 farostlemez gyártásának üteme
kialakuljon.
A gyár üzembelépésének igen ko
moly népgazdasági jelentősége van.
A legalacsonyabb minőségű nyárból
— kisebb mennyiségben fűzből —
állítja elő az ipari célra sokoldalúan
alkalmas farostlemezt. Minden köb
méter lemez 100 dollár importmegta
karítást jelent népgazdaságunknak.
A több tízmillió forintos alapberu
házások — amelyek során az NDKban és Svédországban gyártott, vala
mint hazai gyártású gepberendezések
kerültek beépítésre, — már eleve
biztosították a gyár kapacitásának
további bővítési lehetőségét. A tel
jes üzemeléssel egyidejűleg tovább
folynak a bővítési munkálatok úgy,
hogy a tervek szerint 1961. őszétől
kezdve már évi 30 000 m3 farostle

mez lesz a Mohácsi Farostlemezgyár
termelési» kapacitása.
Komoly feladatot vállaltak maguk
ra a gyár dolgozói az országos mun
kaversenybe kapcsolódásuk során: a
tervek szerint már 1959-ben 3000 m3
kereskedelmi célra teljesen alkal
mas, kifogástalan minőségű farostle
mezt kell a gyárnak leszállítania. A
verseny célja az, hogy az összes
üzemrészek összefogásával ennél töb
bet produkáljanak!
Április másodikán kisebb háziün
nepség keretében jutalmazták meg
a Mohácsi Farostlemezgyárnak azo
kat a dolgozóit, akik lelkes, ernyedetlen munkával jutottlak el oda,
hogy a gyár próbaüzemeltetése ha
táridőre megindulhatott. Az ünnepsé
gen Fáy Mihály igazgató és Zágoni
István főmérnök, aki az Országos Er
dészeti Főigazgatóság részéről vett
részt a beruházások irányításában,
Szocialista Munkáért Érdemérem,
Dékány Vilmos ép. műsz. ellenőr
Munkaérdemérem kitüntetésben ré
szesült. Faipar Kiváló Dolgozója jel
vényt és pénzjutalmat kaptak tizen
egyen és főigazgatói dicséretet, vala
mint pénzjutalmat harmincketten.

A faaprító üzem. A lécaprítógép etetése fűrészüzemi léchulladékkal

Höpréseléssel elkészített lemezek utóke
zelésre (edzésre és klimatizálásra) történő
előkészítése

Rostpaplan készítés a síkszitás gépen, a
felvezető szekrény (anyagkádak) felőli
oldalról. Háttérben a présberakó szerke
zet és a hőprések
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Erdőgazdaságunk a szocialista fejlődés útján
Balassa elvtárs előadása a MEDOSZ Szabad Akadémiáján

A MEDOSZ, a Társadalom- és Ter
mészettudományi
Ismeretterjesztő
Társulat, valamint a Mezőgazdasági
Tudományos Egyesület közösen ren
dezett Szabad Akadémiája előadás
sorozatában május 4-én dr. Balassa
Gyula miniszterhelyettes, az Orszá
gos Erdészeti Főigazgatóság vezetője
tartott előadást Erdőgazdaságunk a
szocialista fejlődés útján címmel.
Balassa elvtárs előadásában nép
gazdaságunknak a felszabadulás óta
végbement nagyarányú fejlődésének
adataiból indult ki. Megállapította,
hogy ez a hatalmas arányú növeke
dés teremtette meg az alapot hazánk
ban a szocialista erdőgazdálkodás
megvalósításához is. Tisztázta a szo
cialista erdőgazdálkodás fogalmát és
megállapította, hogy a szocialista er
dőgazdálkodás feladata az erdők tu
lajdonjogának társadalmasítása ré
vén, hogy
az erdőgazdaságban is megvalósítsa
a szocialista bővített újratermelést,
gondoskodjék arról, hogy az erdők
egyre jobban megfeleljenek vízgaz
dálkodást szabályozó, mezővédő
stb. rendeltetésüknek;
a társadalom egyre növekvő szük
ségleteinek megfelelően biztosítsa
a népgazdaság faanyagszükségleté
nek egyre nagyobb mértékű kielé
gítését, végül
biztosítsa az erdőgazdaság dolgozói
életszínvonalának állandó emelke
dését, munkakörülményeik fokoza
tos javulását.
Megállapította a kapitalista és a
szocialista bővített újratermelés jel
legzetességeinek részletes elemzése
alapján, hogy a szocialista erdőgaz
dálkodás megvalósításának előfelté
tele az erdők tulajdonjogának társa
dalmasítása.
Ezekután Balassa elvtárs előadásá
ban részletesen megvizsgálta erdő
gazdálkodásunk fejlődésének és a
szocialista erdőgazdálkodás kiépíté
sének legfontosabb tényezőit. Az első
feladat a meglevő erdők termelőké
pességének fokozása. A másik lehető
ség, amellyel ugyancsak élnünk kell,
az erdőterület megfelelő növelése.
Statisztikai adatok alapján megálla
pította, hogy az ország erdőterülete
a Horthy-rendszer húsz éve alatt
mindössze 8397 hektárral gyarapo
dott, s az erdősültség 0,1 százalékkal
csak 11,9 százalékra növekedett.
„Szocializmust építő rendszerünk fö
lényét mutatja, hogy mi a felsza
badulást követő tizenhárom év alatt
164 000 hektárral növeltük erdőterü-

létünkét s így erdősültségünk 13,6°/qra emelkedett s ugyanakkor a múlt
rendszer örökségeként ránk ma
radt hatalmas kiterjedésű vágásfel
újítási hátralék nagy részét is beer
dősítettük.” Behatóan foglalkozott
gondolatmenete során az előttünk
álló nyárfásítási feladatokkal. Majd
hangsúlyozottan mutatott rá, hogy a
nyárfásítási program maradéktalan
végrehajtása mellett tizenötéves fásí
tási terveink homlokterébe kell állí
tanunk — egész népgazdaságunk
előrehaladása és mérhetetlen károk
megelőzése érdekében — a talajvé
delmet biztosító, vízgazdálkodást
szabályozó kopárfásítások végrehaj
tását, mindenekelőtt a földes kopá
rok befásítását.
Előadásának befejező részében a
népgazdaság faanyagszükségletének
ellátása tekintetében az erdőgazda
ságra háruló feladatokat vizsgálta.
Megállapította, hogy a bővített újra
termelés követelményeinek gyakor
lati alkalmazása révén megvan a le
hetőség, hogy a fakitermelés fokozá
sával javítsuk faellátásunkat. „De

ezenfelül szükség van — mondotta
— a fafeldolgozó iparágak egységes
szemléletű, a hazai faanyagbázis
minél szélesebb körű felhasználását
biztosító és a fatakarékosság követel
ményeit érvényesítő nagyarányú fej
lesztésére is. Ez azonban csak egy
séges irányítás mellett képzelhető el.
Amennyire hasznos volt például a
faellátásunk szempontjából a fűrészés lemeziparnak az erdőgazdasággal
történt összevonása, legalábbis ilyen
eredményt biztosíthatna népgazdasá
gunk számára az egész faipar egysé
gesítése.”
Végül behatóan foglalkozott az er
dőgazdasági dolgozók szociális körül
ményeivel. „A bővített újratermelés
szocialista jellegének éppen abban
kell kifejezésre jutnia, — hangsú
lyozta —, hogy ennek révén az egész
társadalom s benne az évi átlagban
mintegy 50 000 főt számláló erdőgaz
dasági dolgozó életszínvonala is fo
lyamatosan emelkedik.” Felsorakoz
tatta azokat a tényeket, amelyek az
erdei munkások munkakörülményei
nek jelentős fejlődését bizonyítják és
megállapította összefoglalóan, hogy
az erdőgazdasági dolgozók életszín
vonala ez évben eléri az 1951. évi
életszínvonal 154 százalékát.

Főmérnökök to váb bképzése
Április második felében egyhetes
továbbképző
tanfolyamon vettek
részt az erdőgazdaságok főmérnökei.
A továbbképző előadásokat és a
helyszíni megbeszéléseket az Erdé
szeti Tudományos Intézet kutatói
gárdája tartotta és így a tanfolyam
lényege tulajdonképpen az volt, hogy
a gyakorlati szakemberek megis
merkedtek a tudományos kutatás
eredményeivel.
A tanfolyam első napján Partos
Gyula, az ÉRTI igazgatója tartotta a
bevezető előadást és összefoglalta az
erdészeti kutatások és a gyakorlat
közötti kapcsolat elvi kérdéseit.
Utána Kopeczky Ferenc tartott elő
adást hazai termőhelyeink legjobb
nyárfái címmel, majd Bánó István
rajzolt képet az erdeifenyőnemesítés
eredményeiről.
Második napon az ÉRTI Buda
keszi kísérleti telepén részben a
helyszínen számolt be Szodfridt Ist
ván az erdőtipológiai térképezés
módszeréről és gyakorlati hasznáról,
Tallós Pál különböző erdőnevelési
kísérletek kialakításáról, adatainak
értékeléséről és az ilyen irányú
eddigi eredményekről. Maier Antal
ÉRTI osztályvezető helyszíni bemu
tatón ismertette kutatási problémái
nak legfőbb kérdéseit, majd Karay
Gusztáv számolt be az erdészeti izotónos kutatás eddigi munkájáról,
célkitűzéseiről és a tanfolyam részt-

CÍMKÉPÜNK:
Ilyen kitűnően kezelt, egészséges nyárasokra van szüksége az országnak.
Címképünk — Michalovszky István felvétele — a győri erdőgazdaság ásvány
rárói erdészetének kiváló fejlődésű korainyár állományát mutatja

vevői megtekintették a Budakeszi
izotóplaboratóriumot.
A harmadik napon Dérföldi Antal
tartott előadást a fakitermelési apadékvizsgálati kutatás gyakorlatban
már hasznosítható eredményeiről,
majd Galambos Gáspár ismertette
az ÉRTI által kidolgozott újszerű ágfabecslési eljárást. Délután Járó Zol
tán előadása hangzott el Talajvizs
gálat és fafajmegválasztás címmel,
majd Sopp László ismertette a fatömegtáblák gyakorlati ellenőrzésé
re kialakított módszerét.
A következő két nap ismét külső
bejárással volt kapcsolatos. Buda
keszin Szász Tibor ismertette a leg
nagyobb szerfakihozatalt biztosító
döntési módot és az irányított dön
tés terén folytatott kísérletek ered
ményeit. Huszár Endre a közelítés
és vágástéri feltárás kutatásának
eddigi tanulságairól számolt be,
végül Szepesi László a kiszállítás és
a földutak forgalmát befolyásoló té
nyezők vizsgálatainak eddigi ered
ményeit foglalta össze. A kunadacsi
bejárás során dr. Babos Imre ÉRTI
osztályvezető a homoki csemeteker
tek helyének kijelöléséről tartott a
helyszínen előadást, majd Szőnyi
László foglalta össze az értékakác
jelentőségét a homoki erdők megja
vításában.
A tanfolyam utolsó napján vad
gazdasági előadások hangzottak el:
Szederjei Ákos Vadtenyésztés és
vadgazdálkodás, dr. Hauer Lajos
Vadkárelhárítás és madárvédelem
címmel foglalta össze tudományos
kutatási munkájának jelenlegi ered
ményeit.
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Az erdőgazdaságok dolgozói
az országos munkaversenyben
Az erdőgazdaságok igazgatói,
főmérnökei és szakszervezeti bi
zottsági elnökei háromnapos meg
beszélésen vettek részt az Orszá
gos Erdészeti Főigazgatóságon. A
termelési kérdések megvitatása
mellett megbeszélték azt is, ho
gyan segíthetik leghathatósabban
a termelőszövetkezeteket, továbbá
beszámoltak a résztvevők a párt
kongresszus tiszteletére indított
munkaverseny szervezéséről, a
dolgozók vállalásairól.
A termelési kérdések megbeszé
lése
kapcsán
megállapították,
hogy az erdőgazdaságok félévi fa
kitermelési terv feladataikat az
időarányosnak megfelelő mérték
ben teljesítették. Az OEF fel
ügyelete alá tartozó faipari válla
latok rönkellátását biztosították, a
fülledékeny rönk értékesítése te
rén is annyira javult a helyzet,
hogy a bükkrönk-értékesítés 106
százalékot ért el. A bányafaértékesítés az időarányost jóval meg
haladóan, 113 százalék volt. Az

erdőgazdaságok eleget tettek er
dőtelepítési és felújítási kötele
zettségeiknek is. Az elmúlt erdő
sítési idényben több mint 10 000
hektáron történt erdőtelepítés és
28 000 hektáron felül végeztek
mesterséges vágásfelújítást. A fá
sításokkal együtt csaknem 500
millió erdei facsemetét és több
mint 5 millió suhángot és sorfát
használtak fel. A következő év er
dősítési és fásítási idényének cse
mete- és suhángszükséglete megneveléséhez jól felkészültek az er
dőgazdaságok.
A kongresszus tiszteletére tett
vállalások során az erdőgazdasá
gok a következő felajánlásokat
tették:
Az erdőgazdaságok ezidei tervei
a legfontosabb mutatókban már
az 1960-ra tervezett színvonalat
tartalmazzák. Ezek: a kitermelés
re kerülő fatömeg, a fűrészr- és le
mezipari rönk, a bányabélésanya
gok, szőlőkaró, bányafa, papírfa,
vezetékoszlop, tűzifa, új erdő tele

Három millió forint eredményjavulás —
öt millió devizaforint megtakarítás
az ERDÉRT-nél
Az ÉRDÉRT Vállalat dolgozói megvitatták, hogy milyen módon kap
csolódhatnak be az országos munkaversenybe. Mint értékesítő vállalat első
sorban az áru gondosabb kezelése révén tudnak nagyobb eredményeket el
érni. Emelik az árukezelés technológiai színvonalát mind a fenyőfűrészáru
nál, mind pedig a lombos-fűrészárunál és a falusifa telepeken is. így íi
falusifa árbevételét mintegy 1 millió forinttal, a fenyőfűrészáru árbevételét
5 millió forinttal tudják emelni. Ezeknek a többletbevételeknek a terhére
tudnak majd olyan munkafolyamatokat beiktatni, amelyek segítségével a
felhasználót — szemben a korábbi, még kevésbé fejlett áru-kiszolgálással —
még megfelelőbb minőségű és méretű anyaggal látják el, s ennek további
önköltségcsökkentési és népgazdasági eredménye a felhasználó iparnál mu
tatkozik.
A vállalat dolgozóinak ez az erőfeszítése — a felhasználók jobb és meg
felelőbb ellátása mellett — terven felül mintegy 3 millió forintos eredmény
javulást is lehetővé tesz.
A dolgozók ezenkívül erőfeszítéseket tesznek az önköltség további csök
kentésére: a rezsi-anyagokkal való takarékosság, az inkurrens készletek fel
számolása, a beruházási megtakarítások és a gépkocsi fuvarozásnál az állás
idő leszorítása révén. Ezen a vonalon mintegy 0,5 millió forint további ön
költségcsökkentést irányoztak elő.
Ezenkívül azonban igen nagy jelentőségű további vállalást is tettek az
ÉRDÉRT dolgozói. Attól az igyekezettől áthatva, hogy a következő években
az árukezeléssel természetszerűleg adódó selejt- és hulladékanyagot meg
mentsék, továbbá, hogy elősegítsék a faragottfa-hiány pótlását, vállalták
selejt- és hulladékanyagból ládaelem, gömbfából pedig faragott fa előállí
tását. Mindkét tevékenység számottevő devizamegtakarítást jelent, egyrészt
mert a ládaelemhez egyébként veszendőbe menő anyag kerül felhasználásra,
másrészt pedig mert mindkét vonatkozásban, főleg a faragottfa-termelésnél
a gömbfa behozatalát csökkentve a devizaigény is csökken. Ezzel a tevé
kenységgel népgazdaságunk számára mintegy 5 millió devizaforint megtaka
rítást tudnak majd elérni.

pítés és nyárfásítás. Az erdőgaz
daságok tervei igen feszítettek,
ezért a kongresszusi versenyben
elsősorban jóváhagyott terveik
maradéktalan teljesítésére és le
hető túlteljesítésére összpontosít
ják minden erejüket.

Vállalták továbbá az erdőgazda
ságok, hogy a termelőszövetkeze
tek jelentkező faanyag szükségle
tét összesen mintegy 20 000 köb
méter mennyiségben elsősorban
az iparifakihozatal emelésével, va
lamint a fagyártmány termelésé
nél a készárukihozatal emelésével
biztosítják.

A nyárfásítási program mielőb
bi megvalósítása és ezen keresztül
a papírgyártás fejlesztésének elő
mozdítása érdekében az erdőgaz
daságok vállalták az évi nyárfa
telepítési és nyárfásítási terv túl
teljesítését. A tervezettnél na
gyobb mennyiségű nyárfacseme
tét és suhángot termelnek, a rezgőnyárcsemete-termelést
üzemi
méretekben szervezik meg.
A régi vágásterületek felújítá
sát fokozzák és az év végéig fel
számolják az elmaradt erdőtisztí
tásokat. Vállalják végül a cseme
tetermelés önköltségének, az energiaköltségeknek és a vállalati ál
talános költségeknek a csökkenté
sét.
Mindezeknek a felajánlásoknak
az értékelésénél azonban figye
lembe kell venni, hogy az erdő
gazdaságok tervezett eredményét
jelentős összeggel csökkenti a
munkájuktól független néhány
eredményrontó
tényező.
Ilyen
például a fuvarkassza, az energia
költség stb. hibás átárazási in
dexe. E hibáknak tervmódosítás
sal történő kiküszöbölése esetén a
felajánlások eredményeként az er
dőgazdaságok mintegy 14 millió
forintos eredményjavulást tudnak
elérni. Ebből az'“Összegből az al
földi
erdőgazdaságok vállalása
együttesen 4,5 millió körül mo
zog, a hegyvidékieké szintén 4,5
millió, míg a dunántúliaké 4 mil
lió forintot képvisel. Az OEF fel
ügyelete alá tartozó nem faipari
vállalatok együttesen 1 millió fo
rintot vállaltak.
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A zamárdi erdőgazdaság dolgozói
a kongresszusi versenyben

A somogyfajszi csemetekert mellett tölgy és erdeifenyő erdősítés első ápolása folyik
kézi kapálással

A zamárdi erdőgazdaság dolgozói
előbb termelési értekezleten, majd
a szakszervezeti bizottságok elnökei
nek ülésén, valamint valamennyi er
dészet dolgozóinak széleskörű rész
vételével megtartott gyűlésen halározták el, hogy teljes erővel részt
vesznek a kongresszusi munkaver
senyben. Arra az eredményre jutot
tak, hogy a versenymozgalom kiszé
lesítésével 600 000 forintos ered
ményjavulást tudnak reálisan vál
lalni, de minden igyekezetükkel
azon lesznek, hogy ezt a felajánlá
sukat túl is teljesítsék.
Elsősorban — s ez országos tanul
ságok szempontjából is a legfonto
sabb — a csemetetermelés önkölt
ségét kívánják csökkenteni. Ennek
érdekében március végéig már tel
jesen befejezték a magvetéseket.
Április első felében azonnal megin
dították teljes erővel az ápolás
munkáját, részben kézi erővel, de
ahol csak lehetett: gépekkel. A cse
metekerti gépek használatát lénye
gesen emelni kívánják. A szántódi,
a marcali, a szőcsényi és az újvárfalvai erdészet csemetekerti dolgo
zói külön versenyre léptek egymás
között a területegységre vonatkoz
tatott kihozatal emelése és a gépi
erővel végzett munkák növelése
céljából.
Egyébként két év alatt az egész
csemetekerti hálózatot átszervezik a
zamárdiak. Szakítottak a nagy cse
metekertek rendszerével, csupán a
szántódi 40 holdas csemetekertet
tartják fenn, mint nagyüzemi kertet
s ott főleg a Balatonkörnyék fásítá
sának csemete- és suhángszükségletét termelik meg. Egyébként egé
szen új, kisebb területű vándorcsemetekerteket létesítettek és az a tö
rekvésük, hogy nemcsak az egyes
erdészetek, hanem már a két-három
erdészkerületből álló erdőtömbok
biztosítsák.
csemeteönellátását is

Boér Ferenc igazgató, aki munkatársai
val kemény munkát végzett és a zilált
zamárdi erdőgazdaság ügyeit egy év alatt
rendbehozta.

Már az idei gazdasági évben is ered
ményjavulást várnak az új cseme
tekertektől, bár a ráfizetés teljesen
nem tűnik el, hiszen a csemeteker
tek még újak. De a következő gaz
dasági évben az új kertek segítsé
gével a csemetetermelés veszteségeit
teljesen felszámolják. Sokat jelen
tett ebből a szempontból a cseme
teárak őszi rendezése, amivel éppen
a fontosabb csemeték és dugványok
termelése válhat megfelelő helyes
módszerek alkalmazásával jövedel
mezővé. Különösen a gyökeres-nyár
dugvány termelését tudják így most
fokozni. Nagyobb mennyiségű szür
kenyár- és rezgőnyárcsemetét is kí
vánnak nevelni és két csemetekert
is berendezkedett arra, — az egyik
a marcali, a másik a szőcsényi er
dészetben — ahol ezeket a kényes
csemetéket árasztásos öntözéssel ne
velik.
Az erdősítések sikeres megmara
dása érdekében az ápolások időben
való és jó minőségű elvégzéséért
külön versenyre lépett a tabi és a
marcali erdészet.
A faanyagmozgatásnál a tehergép
kocsik és vagonok egy köbméterre
eső berakást önköltségének csökken
tése érdekében a tabi és az újvárfalvai dolgozók keltek versenyre és
kihívták az erdőgazdaság valamenynyi hasonló munkát végző dolgozó
ját. A szőcsényi fogatbrigád dolgo
zóinak kezdeményezésére ugyancsak
verseny indult meg a köbméteren
kénti költség csökkentésére, a fel
terhelés munkájának jobb szerve
zése segítségével.
A fagyártmány termelés vonalán
a marcali és szőcsényi erdészet fagyártmányfeldolgozó üzemének dol
gozói kezdeményezésére indult meg
a vetélkedés a jobb kihozatal, a ter
melési terv túlteljesítése, a selejt és
az önköltség csökkentése érdekében.
A fagyártmánytermelés növelésével
az iparifa arányát két százalékkal
tudják emelni.
Jellemző a zamárdi erdőgazdaság
jó szakmai munkájára, hogy a gyé
rítéseknél az egy hektárra eső fatö
meg a pozitív gyérítés módszerének

Jelentős famennyiséget szállítanak el évről évre a karádi rakodóról
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következetes alkalmazásával két év
alatt 9 köbméterről 20 köbméterre
emelkedett.
Az erdőgazdaságban folyó általá
nos munkaversenyen kívül 40 dol
gozó áll külön egyéni versenyben,
ugyancsak 40 dolgozó párosverseny
ben, az üzemek közötti versenyben
43 dolgozó vesz részt és brigádver
senyben áll 257 dolgozó. Méltán
kelthetnek ezek a vállalások és az
eddigi eredmények feltűnést, hiszen
tudjuk, hogy a zamárdi erdőgazda
ságban csak egy évvel ezelőtt kez
dődött meg a rendcsinálás, súlyos
visszaélések, személyi
túlkapásé k
dúlták fel ennek a komoly felada
tokkal küzdő erdőgazdaságnak a
nyugalmát. Most pedig már előre
tört az élenjáró erdőgazdaságok so
rába. A máris elért termelési mu
tatók kellőképpen megvilágítják azt
az értékes munkát, amit Boér Fe
renc igazgató — aki egy esztendeje
vállalta el a zilált erdőgazdaság za
vartalan tevékenységének megszer
vezését — lelkes segítőtársaival,
Zelnik István főmérnökkel, Páll
Endre művelési csoportvezetővel és
a kitűnő erdészetvezetői gárdával
végzett és ez a munka a záloga a
600 000 forintos eredmény javítás ko
molyságának.

a

/3ajai

És

a

Szegedi

Példás rend a börevári fakitermelés
területén
(Reismann Marian felvételei)

erdőgazdaság
MUNKAVERSENYÉNEK f-JÍREI

A bajai erdőgazdaságban is lel
kes felajánlások történtek a párt
kongresszus tiszteletére indított mun
kaverseny során. Bátaszék, Béda,
Karapancsa, Baja, Tolna erdészetei
10 százalékkal emelték szőlőkaró ter
vüket és
ez mintegy 100 000 szőlőkarót je
lent a mezőgazdaságnak terven
felül;
a bajai erdőgazdaság pénzügyi ered

ményét pedig 260 000 forinttal ja
vítja.
A
parkettléctermelésben
ugyancsak 10 százalékos terven fe
lüli teljesítést vállaltak s ez 640 fo
lyómétert jelent. A bányafa termelé
sét 2 százalékkal kívánják túlteljesí
teni.
A csemetermelésben 60 000 forintos
megtakarítást vállaltak a dolgozók
és ugyancsak 60 000 forintot a mező
gazdasági ágazatban. Összesen

fél millió forint eredményjavu
lást
akarnak elérni a gazdasági év vé
géig.
Máris igen szép eredmények szü
lettek.
A motorfűrészes munkacsapatok
teljesítménye
már száz százalékon felül van. F i b r i k József, M i s z 1 a i István, Meiz i n g e r József, D e b e 1 a István
motorfűrészes munkacsapatai jártak
az élen és ez nem csak az erdőgaz
daságnak előny, hanem a munkacsa
pat tagjainak is, akik jó teljesítmé
nyükkel elérik a havi 1500—1700 fo
rintos keresetet.
Jelentős szerepet játszik a bajaiak
munkaversenyében
a nyárfásítás növelése
mind mennyiségileg, mind minőségi
leg. Éppen a nyárcsemete nevelés jó
megszervezésével kívánják elérni,
hogy az eddigi veszteséges csemete
termelésük nyereségessé válik.
Fontos feladata a bajai erdőgazda
ságnak, hogy faanyaggal lássa el a
Mohácsi Farostlemezgyárat. Ezzel
kapcsolatban Erdélyi János, a ba
jai erdőgazdaság igazgatója a követ
kezőket mondotta:
— A bajai erdőgazdaság úgyszól
ván Mohács számára szállít most
minden alkalmas faanyagot. De
ugyanakkor
a
papírgyártáshoz
szükséges nyersanyagból is minél
többet kell szállítanunk. Ez azt je
lenti, hogy a dunaártéri erdőkből
jóformán egyáltalán nem kerül
majd ki lágy tűzifa, aminek a tü
zelőértéke amúgy is igen gyönge.
Úgy kell megosztanunk a szállítá
sainkat, hogy a megfelelő méretű
anyag a papírgyártáshoz jusson,
míg a gyengébb minőségeket a Mo
hácsi Farostlemezgyárnak kell fel
dolgozni. Ez a feladat egyébként
fokozottabb gépesítési feladatokat
ró a bajai erdőgazdaságra is. Már
beállítottunk két Finnországból im
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portált kérgező-gépet, amivel a pa
pírfát kérgezzük. Meg vagyok győ
ződve, hogy az együttműködésünk
a Mohácsi Farostlemezgyárral, va
lamint a papírgyárakkal értékes
tényezője lesz gazdasági életünk
nek.
A szegedi erdőgazdaságon be
lül a szegedi, a sándorfalvi, a mind
szenti és az ásotthalmi erdészet lé
pett egymással külön munkaver
senyre.
A
mindszenti
erdészetben
máris kiváló eredményeket értek el
az ápolási munkák során. Az ányásszigeti kerületben G y o v a i Mihály,
Tóth József és Juhász János
munkacsapata napról napra 130 szá
zalékra végzi az ápolási munkákat.
A kötvélyesi kerületben ugyancsak
kitűnik F e r e n c z i Mária munka
csapatának 120 százalékos teljesít
ménye. Tavalyi hasonló időszakban
ilyen jó eredményeket nem értek el.
A tervek szerint 3,6 millió hazai
nyárcsemete nevelése volt előírva az
1958—59-es termelési évre. Most a
kongresszusi versenyben ezt
4,2 millió nyárcsemetére növelik.
A szegedi erdészet marosparti cse
metekertjében
Kertész Margit
csemetekert vezető irányításával kü
lönösen példás munkát végeznek a
tápéi lányok. Munkateljesítményük
átlagosan eléri a 120 százalékot.
Mindent összevéve
529 000 forintos eredményjavu
lást
vállaltak a szegediek és ebben kü
lönösen nagy szerepet játszik a cse
metetermelési önköltség csökkentésén
kívül a szőlőkaró-terv 24 százalékos
túlteljesítése.

Ötéves versenyszerződést
kötöttek egymással a zalai
erdőgazdaságok
A nagykanizsai erdőgazdaság szak
szervezeti bizottsága eddig is min
den módot megragadott a termelés
támogatására, új és új ötletekkel
élénkítette a verseny mozgalmat. A
gazdaság jelenleg a zalaegerszegi er
dőgazdasággal áll párosversenyben, a
verseny állását most a kongresszusi
időszakban gyakrabban értékelik.
Érdekessége a két erdőgazdaság ver
senyének, hogy most öt évre terje
dő munkaverseny szerződést kötöttek
egymással. A szerződés értelmében
minden éviben felülbírálják és érté
kelik egymás termelési eredményeit,
minden tényező figyelembevételével.
A verseny fokozottabb súlyt helyez
a fagyártmány termelés, valamint a
csemetetermelés terén elért eredmé
nyekre. A győztesnek minden évben
serleget, valamint vándorzászlót ado
mányoznak s ha valamelyik gazda
ság háromszor kerül ki győztesként
a versenyből, véglegesen birtokába
kerül a vándorzászló. A jó vensenyszervezésért s általában jó munkájá
ért a nagykanizsai erdőgazdaság
szakszervezeti bizottsága egyébként
legutóbb jegyzőkönyvi dicséretet ka
pott a MEDOSZ elnökségétől.

A vágásterületek felújítása
Az OEF vezetője 21/1959. sz. uta
sításában — megjelent az Erdészeti
Értesítő ez évi 14. számában — in
tézkedett a vágásterületek felújításá
ról és az erdőtelepítések fokozásáról.
Az idei tervfelülvizsgálatok során
megállapították, hogy
22 erdőgazdaságban nem tettek
eleget
a vágásterületek rendszeres felújítá
sáról intézkedő régebbi, 97/1955. sz.
OEF rendeletnek. A vágásfelújítási
hátralékok felszámolására ezért a
most megjelent újabb utasítás úgy
intézkedik, hogy az erdőgazdaságok
— a miskolci és az egri erdőgazdaság
kivételével — az újonnan megállapí
tott tényleges
vágásfelújítási hátralékukat az
1960—61. gazdasági év végéig kö
telesek felszámolni.
1961. szeptember 30-án az erdőgazda
ságoknak csak annyi vágásfelújítási
feladatuk lehet, amennyi az egy évi
vágásterületükből mesterséges fel
újításra esedékes terület.

A miskolci és az egri erdőgazdaság
számára külön megállapított üteme
zés szerint az előbbinek az 1965—66.,
az utóbbinak az 1962—63. gazdasági
év végéig kell eleget tennie vágás
felújítási kötelezettségének.
Az erdőgazdaságok igazgatója, fő
mérnöke és a vágásfelújításért fele
lős összes dolgozó terhére
az évi prémiumrendelkezésben
kizáró feltétel
a vágásfelújításoknak határidőre
való be nem fejezése.
Ugyanez az utasítás intézkedik ar
ról, hogy az erdőgazdaságok az 1959—
60-as gazdasági évben és az 1960-as
őszi idényben kötelesek az ország
erdősültségének megkívánt ütemű
növelése érdekében
összesen legalább 12130 hektár
új erdőt telepíteni.
A
telepítés
erdőgazdaságonkénti
megoszlását az utasítás melléklete
tartalmazza.

A tamási erdőgazdaság

A győri erdőgazdaság
jelentős vállalása

vállalása
A tamási erdőgazdaság dolgozói
is jelentékeny költségcsökkentő,
illetve terven felüli eredmény
javító vállalást tettek a pártkong
resszus tiszteletére. Az eredeti
tervekkel szemben a nyárfatelepí
tésüket 33 hektárról 43 hektárra
emelik.
Iparifatermelésüket
12
százalékkal, az épületfa termelé
sét 32 százalékkal kívánják növel
ni. A parkettfriz és a szőlőkaró
termelésében egyaránt 18—18 szá
zalékos növelést vállaltak, a bányafatermelésben 10 százalékkal,
a
bányadorongtermelésben
77
százalékkal kívánnak többet ter
melni, mint amennyi az eredeti
tervelőírás volt. Terven felül vál
lalták 276 köbméter bányabéléspalló termelését, 80 köbméter ce
ruzafa félkészgyártmány termelé
sét és legyártanak 17 000 darab
babkarót. A felvásárlás 12 száza
lékos, a gyökértuskótermelés 18
százalékos növelésével, valamint
többirányú költségmegtakarítással
összesen 775 000 forintos ered
ményjavítást vállaltak.

AZ ERDŐ
MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÁRA;
egy évre 60 Ft, félévre 30 Ft

A győri erdőgazdaság — a terv jó
váhagyása után — jelentékeny több
letvállalást tett és takarékossági in
tézkedési tervében is 700 000 forin
tos eredményjavítást vállalt már a
korábbiakban. Most a kongresszusi
versenyben ehhez még a következő
megtakarításokat, illetve túlteljesíté
seket vállalták:
1. A nyárfásítási terv sikere érde
kében 500 000 nyárcsemetét nevelnek
terven felül.
2. Nyártelepítési tervüket 30 hek
tárral túlteljesítik.
3. A fatermelés gazdaságosságát
azzal segítik elő, hogy tervezett iparifakihozatalukat 44 százalékról 49
százalékra növelik a nettó földfeletti
fatömegre vonakoztatva. Ez kereken
3000 köbméter iparifatöbbletet jelent
a tűzifa rovására.
4. A mezőgazdaság megsegítésére
terven felül 100 köbméter szőlőkarót
állítanak elő.
5. A tsz szervezés és az alakuló
tsz-ek segítése érdekében az iparifakihozatal javítása során 200—300
köbméter karámfát termelnek és bo
csátanak a tsz-ek rendelkezésére.
6. A bányászati anyag növelése ér
dekében a bányadorong-választékból
legalább 500 köbméterrel többet ter
melnek.
7. A mezőgazdasági ágazat terve
zett veszteségének csökkentése ér
dekében a fejlettebb agrotechnika
fokozott alkalmazásával százezer fo
rintos eredményjavulást tűztek ki
célul.
Mindezek alapján az 1958—59.
gazdasági évben további 500 ezer fo
rintos eredményjavulásra számíta
nak az eddig vállalt összeg fölött.
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Kongresszusi
Április 24-én igazgatói értekezlet
volt. Ez azonban különbözött az ed
digiektől. Egyrészt személyi össze
tételben,
másrészt
hangulatában
ütött el a megszokott negyedéves ér
tékelő értekezletektől. Ezen ugyanis
részt vettek a vállalati párttitkárok
és szb. elnökök is, s a fő téma a
kongresszusi verseny volt.
Az értekezlet Stróbl Kálmán fő
osztályvezető rövid vitaindító beszá
molójával kezdődött. A beszámoló
érintette az első negyed eredmé
nyeit és fogyatékosságait, valamint
a kongresszusi verseny legfőbb ipar
ági célkitűzéseit. A főosztályvezető
ismételten aláhúzta a verseny új
jellegzetességeit szemben a régi, el
avult, sokszor csak formai vagy leg
jobb esetben mennyiségi eredmé
nyekre törő versenyekkel.
A beszámoló után egymást követ
ték a felszólalások. Különösen fi
gyelemre méltóak voltak a vállalati
pártititkárok. és üzemi bizottsági el
nökök hozzászólásai, akik ismertet
ték a verseny szervezés módszereit. A
legjobb eredményeket elérők lénye
gében két mozzanat köré csoportosí
tották a sikeres versenyszervezést.
Az első és legfontosabb a dolgozók
kal való egyéni beszélgetés, a másik
a verseny folyamatos kiértékelése
és nyilvánossága. Ezek nélkül csak
szépeket lehet mondani a munka
versenyről, de eredményeket nem
lehet elérni.
A vállalati igazgatók hozzászólása
általában pozitív jellegű volt. Leg
többen a versenyhez szükséges fel
tételek megteremtésében kértek a
főhatóságtól segítséget. E feltételek
között első helyen szerepelt a meg
felelő mennyiségű, minőségű és üte
mezésű gömbfaellátás biztosítása.
Különösen aláhúzták a dongarönkellátás javításának a szükségességét
a tervteljesítés érdekében.
Az értekezlet felszínre hozta, hogy
a kollektív gondosság, felelősségér
zet és lelkesedés még sok tartalékot
tárhat fel a vállalatoknál. A válla
latok az első negyedben jórészt meg
teremtették a feltételeit az éves terv
teljesítésének. Ennek kiértékelése és
a dolgozókkal való megbeszélés nyo
mán korrekció alá lehet vonni az
első felajánlásokat. Az ipar — és ez
látszott az értekezleten is — többre
képes, mint amennyit az első fel
ajánlások tartalmaznak. Különösen
kívánatos, hogy a Mohácsi Farost
lemezgyár, az Észak-magyarországi
Fűrészek és a Szegedi Falemezgyár
dolgozói. és vezetői alaposan nézze
nek körül saját portájukon, szün
tessék meg az előrehaladást gátló
hibákat és fogyatékosságokat. Min
dent meg kell tenni annak érdeké
ben, hogy a lemaradásokat behoz
zuk és a népgazdaságnak minél több
kitűnő minőségű sörös-boros dongát,
farostlemezt, bútorlapot, parkettát
stb. adjunk. A hibák megszüntetésé
nek, az eredmények fokozásának

felajánlások
a faiparban
pedig legjobb eszköze a kongreszszusi verseny.
Az igazgatói értekezlet ilyen átte
kintése után nagy vonásokban is
mertetjük a felajánlásokat:
BUDAPESTI FŰRÉSZEK 101 szá
zalékos gömbfafelliasználással ter
vét 102 százalékra teljesíti. Ezen
belül a parkettléctervet 7 százalék
kal, a fülledékeny lombfűrészárutervet 3 százalékkal teljesíti túl. Az
I—II. osztályú lombfűrészáru ará
nyát 1 százalékkal (56,9-ről 57,9-re)
emelik, az önköltséget 1,1 százalék
kal csökkentik. A felajánlások nyo
mán a vállalat várható nyereség
többlete 2014 millió forint.
HÁROSI FALEMEZMÜVEK. Ter
vüket december 19-ére kívánják be
fejezni, úgy hogy ezen belül 240
köbméterrel több lemezt, 100 köb
méterrel több parkettalécet stb. ter
melnek. Az Ei minőségű lemez rész
arányát 5, az I. minőségűét pedig
20 százalékkal növelik az elmúlt év
hez viszonyítva. A vállalat önkölt
sége további 1 százalékkal csökken.
FURNÍR- ÉS LEMEZMÜVEK. A
tervet 104 százalékra teljesítik. 108
köbméterrel több enyvezett lemezt,
300 köbméterrel több bútorlapot, 100
ezer négyzetméterrel^ több furnírt
stb. adnak az országnak, s megtaka
rítanak 658,3 köbméter rönköt. Az
egy órára eső termelési érték 1,8
százalékkal emelkedik.
ÉSZAKIMAGYARORSZÁGI FŰ
RÉSZEK.
Túlteljesítést
vállaltak
csupán fenyőfűrészáruból (400 m3)
és cser bányabéléspallóból (250 m3).
Megtakarítanak 400 köbméter gömb
fát. Az önköltséget 0,2 százalékkal
kívánják csökkenteni.
MOHÁCSI FAROSTLEMEZGYÁR.
Novemberben akarják elérni a kapa
citás tervezett szintjét. A farostle
mezek 60 százaléka I. osztályú lesz.
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI FÜ
RKÉSZEK. A cser parkettaléc tervét
250 köbméterrel, a csérdongáét 40
köbméterrel teljesíti túl a tölgy
fríz, illetve donga helyett. A donga-

tervet 50 köbméterrel túlteljesítik.
Az I—II. osztályú lombosfűrészáru
részarányát 2 százalékkal megjavít
ják. Az egy munkásra jutó termelési
érték 5 százalékkal növekszik.
LÁDAIPARI VÁLLALAT. A ter
vezett anyagköltséggel szemben 1,1
százalékos megtakarítást kívánnak
elérni. Megfelelő foghajlítás révén
400 köbméter fűrészárut takarítanak
meg, egyúttal a gömbfakihozatal ja
vítása nyomán 880 köbméter fűrész
árutöbbletet érnek el. Az önköltség
1,1 százalékkal (1245 millió Ft) csök
ken.
GYUFAIPARI VÁLLALAT.
A
vállalat kerek 382 ezer Ft megtaka
rítását vállalta. Ennek érdekében
többek között 258 köbméterrel keve
sebb gömbfát és 2,62 tonnával keve
sebb papírt használnak fel a terv
teljesítéséhez.
SZEGEDI FALEMEZGYÁR. Meg
takarított gömbfából 100 köbméter
bútorlapot készítenek. Nedves eljá
rású helyett 150 köbméter szárazel
járású lemezt kívánnak termelni.
1000 köbméter export fűrészáruter
melést vállalnak terven felül. Az
önköltség 0,79 százalékkal csökken,
a termelékenység 1,5 százalékkal nő.
ERDÖKÉMIA. A kongresszusig
teljesítik a fenyőolajtermelés éves
tervét, míg a méhkaptárak előirány
zott mennyiségét december 1-ig le
gyártják.
SZENTENDREI
KOCSIGYÁR.
Tervét 104 százalékra kívánja telje
síteni. Megtakarított anyagból 4000
melegágyi ablakkeretet készítenek
terven felül. Termelékenységük a
tervezettel szemben 4 százalékkal
nő, önköltségük pedig 1,7 százalék
kal (700 ezer Ft) csökken.
A vállalati felajánlások összege
zése alapján az ipar — ez ideig úgy
látszik — százszázalékos rönkfel
használás mellett termelési, tervét
101.5 százalékra teljesíti. A tervezett
nyereséggel szemben viszont 22 szá
zalékos — 12 126 millió Ft — túltel
jesítés várható, kétségtelen tehát,
hogy a felajánlások nemcsak reáli
sak, de — és ez különösen vonatko
zik néhány vállalatra — túl is tel
jesíthetőek.
-------------------------------

Mu n kaversenyszervezés
az oklevéllel kitüntetett Budapesti Fűrészeknél
A Budapesti Fűrészek országos
hírnévre tettek szert azzal, hogy
tavalyi munkájukkal nemcsak az
élüzem címet, hanem a Miniszter
tanács és a SZOT elismerő okleve
lét is elnyerték. A kitüntető ered
mények elérésében döntő szerepe
volt a dolgozók munkaversenyé
nek. Eljöttünk tehát a Budapesti
Fűrészekhez, hogy lapunkon ke
resztül szétvigyük az iparba: ho
gyan szervezik! ők a munkaver
senyt?

— 1958 előtt sok hibát és főleg
formalitást tartalmazott nálunk is
a munkaverseny — mondotta Kálóczyné, a vállalat sz. b. elnöke.
— A múlt évben azonban kértük
a pártszervezet segítségét, és a
politikai m.unfya megjavítása, a
verseny egyértelmű, konkrét ala
pokra helyezése segített a múlt
évi eredmények elérésében.
— Az 1959. évi munkaverseny
megszervezésében már nagy se
gítséget jelentettek a múlt évi és a
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Csehszlovákiában szerzett tapasz
talatok. A versenyt ezek alapján
úgy szerveztük, hogy a gazdasági
vezetők által megadott és telepek
re felbontott feladatokat kivisszük
a telepekre. Ez valamennyi konk
rét és egyértelműen mérhető fel
adat, amelyek kitűzésekor a vál
lalati tervre támaszkodunk. A te
lepek üzemi bizottságai ezeket a
célkitűzéseket megbeszélik a mű
vezetőkkel és a bizalmiakkal, akik
viszont a dolgozókkal vitatják meg
a tennivalókat. A dolgozókkal való
megbeszélésre
minden
formát
(termelési tanácskozás, munkás
gyűlés, egyéni beszélgetés) és al
kalmat (pl. sz. b. választás) meg
ragadunk.
A dolgozóktól visszafelé ugyan
azon az úton összesítjük a vállalá
sokat, s kapjuk végül a vállalati
felajánlást. A vállalások alapján
havonta minden telepnek kiadjuk
a tennivalókat az előző havi kiér
tékeléssel együtt. A dolgozók te
hát állandóan tájékozottak a fel
adatokról, valamint a saját és más
telepek elért eredményeiről.
— Ilyen körülmények között
nem ért minket meglepetéssze
rűen a kongresszusi versenyfelhí
vás — kapcsolódott a beszélgetés
be Dorner Imre igazgató. — A fel
adatunk csak az volt, hogy az élő
munkaversenyt kiegészítsük né
hány szemponttal. Az új célkitű
zéseket ismét kivittük a telepekre
és ott megtárgyaltuk a dolgozók
kal. Ezek kiegészítései alapján
született meg a kongresszusi fel
ajánlás, amely több mint kétmillió

Lengyel gyufagyáriak látogatása
Korábbi megegyezés alapján ez év április 17—30 között öttagú
gyufaipari delegáció tartózkodott hazánkban. A Jan J at o z ak veze
tésével érkezett gyufaipari szakemberek a magyar gyufaipar tanulmá
nyozására jöttek hozzánk, de érdeklődéssel néztek meg néhány más
üzemet is.
A küldöttségtől igen érdekes és figyelemre méltó megállapításokat
hallottunk. Ezek közül az első az, hogy a mi gyufánk — főleg annak
feje — jóval jobb minőségű, mint a lengyeleké, holott lényegesen keve
sebb importanyagot tartalmaz. A lengyelek az exportgyufához a nyárt
is importálják. Mindezek ellenére — ez a legmeglepőbb — igen nagy
gyufaexportjuk van a világ minden tájára. Ez az export olyan méretű,
hogy két új gyufagyárat építenek. Ezek után persze kissé elgondolkoz
tató, hogy a jobb feltételekkel, jobb minőségű terméket gyártó magyar
gyufaipar miért küzd állandóan export nehézségekkel?
A látogatók további megállapítása az volt, hogy a gyufagyártás
nálunk magasabb színvonalon áll, mint Lengyelországban. Kitűnőnek
tartották az üzemi organizációt s különösen annak tulajdonítottak nagy
jelentőséget, hogy a magyar gyufaipar régi szakmunkás törzsgárdát
foglalkoztat, szemben a lengyel gyárakkal, amelyekben igen nagy a
munkásvándorlás.
Lengyel barátaink a tapasztalatcsere során a mi üzemeinknek is
adtak át olyan tapasztalatokat, melyeket jól hasznosíthatnak. így igen
értékes műszaki tanácsokat adtak a szálrendezö gépek jobb kihaszná
lására. Egyúttal azt is megjegyezték, hogy a mártó- és csomagológépek
fordulatszáma nálunk alacsonyabb, mint a lengyel üzemekben, de az is
igaz, hogy az alacsony fordulatszám lényegesen jobb minőséget ered
ményez.
Végül a lengyel delegáció javasolta, hogy a lemezipari vállalatok
állandó kapcsolatainak mintájára a gyufaipari vállalatok között is épül
jön ki rendszeres tapasztalatcsere.

forint nyereségtöbbletet jelent az
eredeti felajánlás kb. 600 ezerével
szemben.
— Külön meg kell említenem,
hogy a munkaversenyben nagy
súlyt helyezünk a mennyiségi mu
tatók mellett a minőségi termelés
fokozására.

A Budapesti Fűrészek munká
jában — mint látjuk — nincs sem
mi ördöngösség. Egyszerű a mód
szer: mindent megbeszélnek a
dolgozókkal, meghallgatják véle
ményüket, s ha új feladatot kap a
vállalat, bátran támaszkodnak a
dolgozók alkotó kedvére.

Képek a Budapesti Fűrészek szolnoki telepéről. Baloldalon a fúrészcsarnok. Jobboldali képünk a rendezett rönkteret mutatja be. Előtérben a Szovjetunióból érkezett fenyőrönkok.
(MTI — Urbán Nándor felvételei)
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Országos Erdészeti Főigazgatóság pártszerveze
tének munkája a tsz-mozgalom megsegítésében

A termelőszövetkezeti mozga
lom erőteljes kibontakozása, az a
nagyarányú fejlődés, amely ez év
tavaszán a szocialista mezőgazdál
kodás fejlődése terén végbement,
több tekintetben érintett olyan
problémákat, amelyeknek megol
dása az erdőgazdaságok, illetve az
OEF-hez tartozó iparvállalatok
feladata. Ezért az Országos Erdé
szeti Főigazgatóság pártszervezete
elhatározta, hogy hatékony támo
gatást adnak abban a tekintetben,
hogy a problémák a tsz-mozgalom
érdekében minél gyorsabban és
jobban nyerjenek eintézést.
Ez a határozat nemcsak elvi kö
vetkezményekkel jár, hanem va
lóban gyakorlatias utat találtak a
tsz-mozgalom fejlesztése érdeké
ben. Az OEF pártszervezete tagi
jaiból megyei felelősöket jelölt ki
és ezek az egyes megyék pártbi
zottságainak mezőgazdasági osz
tályával közvetlen
kapcsolatot
építettek ki. A felmerülő kérdé-

/ /

/ wgyan

sekben,
főleg
faanyagvásárlási
igények ügyében, ahol maguk
tudnak intézkedni — amennyiben
nem kötött gazdálkodású anya
gokról van szó —, közvetlenül az
illetékes erdőgazdaság vagy ipar
vállalat útján oldják meg a prob
lémát. Az erdőgazdaságok és az
iparvállalatok egyébként is meg
kapták azt a hivatalos utasítást,
hogy a szövetkezetek céljaira
szükséges ilyen anyagokból, —
mint a mezőgazdasági fa, karám
fa, bőrdeszka stb. — elsősorban
az igénylő termelőszövetkezeteket
kell ellátni.
Az OEF pártszervezetének me
gyei felelősei egyébként az esetleg
felmerülő nehézségek áthidalásán
kívül, havonta minden esetre fel
keresik a megyei pártszervezet
mezőgazdasági osztályát, s ahol
szükséges, kapcsolatba lépnek a
Megyei Tanács
mezőgazdasági
osztályával is.
Kiterjed a megyei felelősök fi

segíti az ÉRDÉRT
?
a termelőszövetkezeteket•

A termelőszövetkezetek fejleszté
sének támogatására az ÉRDÉRT
központjában részletes tervet doldoztak ki. Ennek alapján a követ
kezőket akarják megvalósítani:
1. A termelőszövetkezetek fa
anyagigényeinek
kielégítésére az
ÉRDÉRT Vállalat által forgalmazott
bármilyen áruféleségre vonatkozóan
maximális segítséget adnak. (Ez azt
jelenti, hogy a legtöbb helyen fölös
legessé válnak azok az igények,
amelyek
rendkívüli
fakitermelé
sekre irányulnak, mert az ÉRDÉRT
telepei, illetve az ÉRDÉRT útján
ellátott TÜZÉP-telepek teljes mér
tékben biztosítják a termelőszövet
kezetek faanyagigényeinek kielégí
tését.)
2. Minden telepen és a központ
ban tsz-ellátási felelőst kell kijelöl
ni, akinek feladata, hogy gondos
kodjék a szükséges anyag soronkívüli kiadásáról és a kiadás lebonyo
lításáról.
3. A tsz-ek részére kiutalt anyago
kat lehetőleg az ÉRDÉRT telepein
szolgálják ki méreti és minőségi
szükséglet szerint.
4. A szabványon kívüli anyagokat
a vállalat lehetőleg a termelőszövet
kezeti mozgalom megsegítésére for
dítja a pénzügyi előírások betartá
sával.
5. Amennyiben szükséges az ÉR
DÉRT az egyéb profilú telepekre is

ad ki építéshez szükséges faanyagot
a termelőszövetkezeti építkezések
részére.
6. Minden telep vezetősége és
pártvezetősége keresse fel az illeté
kes tanácsi- és pártszerveket, hogy
megteremtse a közvetlen kapcsola
tot a tsz-ekkel és hogy felkutassa
azok szükségleteit.
7. A telepek elvállalják egyes, a
körzetükbe tartozó tsz-ek patronálását oly módon, hogy folyamatos se
gítséget adnak a műszaki* és admi
nisztratív problémák megoldásánál.
8. A telepek havonta jelentést ad
nak a tsz-mozgalom megsegítése te
rén végzett munkáról az ÉRDÉRT
központ pártszervezetéhez.

gyelme arra is, hogy egyes ter
melőszövetkezeteknél hol merül
nek fel nehézségek az adminiszt
rációban, a tervezési munkákban,
a könyvelésben vagy más munka
területeken és ilyenkor a megyei
felelős az erdőgazdaság vagy a
vállalat pártszervezetének útján
gondoskodik arról, hogy megfelelő
helyi szakember siessen a tsz-ek
segítségére.

Természetesen a megyei felelő
söknek nagy szerepük van abban
is, hogy a néhol jelentkező hibák,
szabálytalanságok meggátlásában
hathatós segítséget adjanak a he
lyi szerveknek. Ebben a munká
jukban arra törekednek, hogy a
szabályok előírta vásárlások rend
jét biztosítsák azoknál a faanya
goknál, amelyeket a termelőszö
vetkezetek ólak, kutricák stb.
építkezéséhez igényelnek. Másfe
lől, ahol engedélyezett fakiterme
lést folytat valamely termelőszö
vetkezet, ellenőrizzék, hogy a fel
vásárlási kötelezettség alá eső fa
anyagokat az illetékes erdőgazda
ságnak mindenkor felajánlják.
Az így megszervezett munka
alapján már többízben konkrét
segítséget tudtak adni a megyei
felelősök, nagymértékben hozzá
járultak a szabályozott faanyag
forgalom rendjének biztosításához
s az előfordult szabálytalanságok
esetében közvetlenül tudtak gon
doskodni az OEF megfelelő intéz
kedéséről.

A pakodi erdészkerületben (zalaegerszegi erdőgazdaság) Balogh Lajos kerületvezető
erdész, Nagy Annuska és Fichtl Ilonka figyelmét felhívja a fenyőcsemete ültetés
minőségi követelményei
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A hetedik élüzemcím után
új munkagyőzelmek felé halad
a Délmagyarországi Fűrészek

Szalai Lajos és Mezei Gyula a veszprémi
erdőgazdaság fakitermelő szakmunkásai
döntés után gyalufogas fűrésszel szakállt
vágnak

c

munka
QYALUFOQAS FŰRÉSSZEL

Darabolás gyalufogas fűrésszel

Beszámoltunk arról, hogy a Dél
magyarországi Fűrészek hetedszer
kapta meg az élüzem címet. Tavaly
mind a két félévben elérték az él
üzem szintet és több mint 3,9 millió
nyereséget könyvelhettek el.
— Szép volt 1958 munkája, a he
tedik élüzemcím és az első nyere
ségrészesedés esztendeje — mondja
Ács József főmérnök — de mind
annyian reméljük, hogy 1959 is a si
kerek éve lesz. Az első negyedév
már biztató ígéret erre, bár a tava
lyihoz viszonyítva nagyobbak a fel
adatok. Tavaly 38 millió forint volt
a tervezett termelési érték, mi 40
milliót értünk el, az idén a tervek
szerint 46 millió forint értéket kell
termelni s már az első negyedévet
12 865 000 forinttal zártuk. A felvá
gási tervünk naponta 139 köbméter,
ezzel szemben napi 150 köbméter a
felvágott mennyiség. Az idén az első
negyedévre 1 336 000 forint nyeresé
get
terveztünk,
ezzel
szemben
1 82ü000-et értünk el. A dolgozók
munkakedvét máris érezhetően fo
kozta a pártkongresszus tiszteletére
tett felajánlás; vállalták, hogy 2,7
százalékkal csökkentik az önköltsé
get, ami forint értékben egy és egy
negyed milliót jelent. A jelenleg 68
százalékot kitevő I. és II. osztályú
anyagot 69 százalékra emeljük. Par
kettatermelésünket 3000 négyzetmé
terrel emeljük, ami több mint 100
szoba parkettázásához elegendő.
— Az eredmények természetesen
nemcsak dolgozóink lelkesedésén, a
technológiai előírások szigorú be
tartásán múlnak — folytatja — ha
nem az erdőgazdaságokon is, hiszen

tőlük kapjuk a nyersanyagot. Ta
valy tapasztalatcserére hívtuk meg
az erdőgazdasági rakodókezelőket s
azóta sokkal kevesebb a rossz rönk
minősítés. Négy erdőgazdasággal va
gyunk hosszú ideje kapcsolatban, a
nagyatádival, a kaposvárival, a nagy
kanizsaival és a pécsivel, az idén
csatlakozott hozzájuk a bajai, amely
azonban kizárólag nyárrönköt szál
lít. Az erdőgazdaságok általában
egyenletesen szállítanak, betartják a
szerződésszerinti szállítási üteme
zést. Különösen ki kell emelni a
nagy kanizsai erdőgazdaság rönkmi
nősítéseit, amelyeknél a legkevesebb
kifogásolnivalót találjuk.
— A magunk munkáján is van
természetesen javítanivaló — mond
ja befejezésül. — A rönktéren, a
kézi rakodásnál viszonylag még sok
a kisebb baleset. A gépeknél a meg
felelő, új védőfelszerelések segítsé
gével sikerült a legkisebbre csök
kenteni a baleseti arányt. A balese
tek további csökkentése érdekében
most már nem félévenként, hanem
negyedévenként tartunk baleseti ok
tatást s nyomatékosan felhívjuk a
dolgozókat, hogy ne csak a maguk,
hanem mások testi épségére is foko
zottan ügyeljenek.
Amikor végigmegyünk az üze
men, a régi, deszkából épült fűrész
csarnokokon, a fiatal főmérnök
megjegyzi: egy-két éven belül eltű
nik ez a több mint hatvanéves üzem
s korszerű fűrészcsarnokok épülnek
helyette. Az építkezés már az idén
megkezdődik. Az építkezés ideje
alatt az üzem teljes kapacitással
dolgozik majd.

IIAK A FAEY ELLEN

Heblinger Rudolf és Frisch Ernő a márkói erdészet gyalufogasfűrésszel dolgozó
szerződött munkásai, keresetük átlago
san 1300 forint körül mozog

Április második felében igen
erős fagyveszély jelentkezett az
ország nagy részén. Két-három
veszélyes éjszakát, hajnalt küz
döttek végig az erdőgazdaságok
dolgozói.
A veszprémi erdőgazdasághoz
tartozó márkói erdészet menyekei
csemetekertjében jártunk. Akkor
már második éjszaka volt talpon
idősebb Beke Antal, a csemetekert
vezetője. Mindenhol, a csemete
kert útjain, a kényesebb fafajok
ágyásainak szélén kerek nyomai a
tűznek, ahogy füsttel, meleggel
hadakoztak a —5, —10 fokos ta
lajmenti fagy ellen. Ködgyertyáik
is voltak és azokból néhányat fel
használtak. A csemetekerti dolgo
zók egy része ugyancsak részt vett
a fagy elleni harcban és munká
jukat nagyjából siker koronázta.
A nyárakban alig volt valami

fagykár. A hegyi juharban nem
volt károsítás, a mezei juhar-cse
metéket kisebb kár érte. A nagy
gonddal elvetett és már kibúvó,
zsenge hárscsemetéket is sikerült
meg védelmezni. Csak egy helyen
volt hiábavaló a küzdelem s ép
pen ez a fagykár esett a legroszszabbul Beke Antalnak és a cse
metekert többi dolgozóinak. A cse
metekert fölötti domboldalban,
állomány alá mintegy 260 négy
zetméterre ültetett jegenyefenyőt
érte a fagy jeges lehelete, talán
csak néhány percig tartott az
egész, de mintegy 80 000—100 000
jegenyefenyő-csemete
teljesen
tönkrement.
Viszont a többi, nagyban-egészben épen maradt csemeteágy kellő
reménységre jogosít, hogy a me
nyekei csemetekert dolgozói nem
küzdöttek hiába
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II ii e
no raw község földjeit menti meg az
nilblUllcy y eróziótól a Rakaca-völgy fásítása
Az öt, országosan kiemelt fásítás
köpött igen jelentős a Borsod megyei
Rakaca-pa\tak völgyének az erdősí
tése. A budapesti zöldövezet, a balatonvidékí, a Keleti Főcsatorna
menti fásítás, valamint a tokajhegyaljai rekonstrukció munkálatai mel
lett most kerül sor erőteljes ütem
ben a rakacavölgyi fásítás végrehaj
tására. A völgy 21 községének lakos
sága sürgette az erózió megfékezé
sét, mentsék meg földjeiket, legelői
ket. A múlt rablógazdálkodása még
a maradék erdőfoltokat is kiirtatta,
semmibe sem vette a parasztság
kérő, de egyben figyelmeztető sza
vát. A legeltetéssel tönkretett talaj
nem, tudott ellenállni a szélnek, a le
zúduló víztömegeknek, embermagas
ságú vízmosások barázdálták a tá
jat, mind nagyobb kiterjedésű kopá
rok keletkeztek.
Amikor a völgy fásítását a kiemelt
erdősítések közé sorolták, az OEF
azonnal hozzákezdett a nagyarányú
munka terveinek elkészítéséhez. Az
első feladat a vízmosások megkötése
volt s ehhez mintegy 80 rőzsegátat
terveztek. A további tervek szerint
a munka első kivitelezési szakaszá
ban 400 hektár erdősítés szerepelt.

Jelentkezés az ásotthalmi

szakiskolára
Az ásotthalmi kétéves erdészeti
szakiskolára az idén június 15-ig le
het jelentkezni. A szakiskolára első
sorban erdőgazdasági dolgozók jelent
kezhetnek. A felvételi korhatár 17—
27 év. A felvételi kérelmeket a
szakiskola igazgatójához (Erdészeti
Szakiskola, Ásotthalom) kell bekül
deni. A kérvényhez csatolni kell a
születési anyakönyvi kivonatot, vagy
be kell mutatni a személyi igazol
ványt, a nyolcadik általános iskolai
bizonyítványt, orvosi bizonyítványt,
vagyoni helyzetre vonatkozó igazo
lást, valamint a kétéves erdészeti
gazdasági gyakorlatot igazoló bizo
nyítványt az erdőgazdaság javaslatá
val. A kérelmek elbírálása után az
iskola küld értesítést arról, hogy a
kérelmező jelentkezhet-e felvételi
vizsgára § ugyancsak közli a felvé
teli vizsga időpontját. A felvétel a
katonai szolgálati kötelezettség alól
nem mentesít.

Szmodits—Bocs:
HOGYAN VÉDJÜK ÁLLATAINK
EGÉSZSÉGÉT
Az állattenyésztő legfőbb feladata,
hogy megelőzze a betegségeket s így
elkerülje mindazt a kárt, amelyik
még a legenyhébb lefolyású és töké
letesen gyógyuló betegség esetén is
késlelteti a fejlődést. E könyv első
sorban erre kívánja megtanítani az
állatgondozókat.
214 oldal
Ára: 10,— Ft
Kapható a könyvesboltokban, föld
művesszövetkezeti boltokban és a
falusi könyvárusoknál.

A miskolci erdőgazdaság 1957-ben
az OMMl talajtérképe alapján na
gyobb lendülettel folytatta a már
részben megkezdett munkálatokat. A
nagyarányú erdősítés zöme három
erdészetre, a. szendrőire, a méraira
és a bodvaszilasira esik. Legnagyobb
arányban, mintegy 50 százalékban a
szendrői erdészetre, ennek a terüle
tén vannak a legnehezebb sziklako
párok. A megfelelő fafajok kiválasz
tása után az érdekelt erdészetek csemet ékért j eiben megkezdték a cseme
ték termelését. A köves kopárra fe
ketefenyőt, molyhostölgyet, virágos
kőrist, csertölgyet, vadkörtét, vad
almát elegyítenek, a vízmosások
megkötésénél csupán akácot alkal
maznak, a gyepes kopárokra legelő
védő sávokat telepítenek, a sáv szé
lén szurókás cserjékkel, a sávon be
lül soros elegyítéssel korai juhart,
magaskőrist, erdeifenyőt, kocsánytalan- és vöröstölgyet, valamint gyer
tyánt. Az érdekelt erdészetek jelen
leg már a felhasználandó csemete
szükséglet 40 százalékát megterme
lik, 20 százalékát az erdőgazdaság
többi erdészete biztosítja, a fennma
radó mennyiséget a társerdőgazdasá
gok bocsátják rendelkezésre.
Annak ellenére, hogy a munkák
megkezdése késett, az erdőgazdaság
biztosítja, hogy az eredetileg kitűzött
határidőre, 1960-ra befejezik az első
szakasz 400 hektáros erdősítését. Idén
is 90 hektár kerül első kivitelezésre s
közel 100 hektárnyi pótlást is elvé
geznek. A tapasztalatok alapján
most már a terepnek megfelelően
padkásán és ugróárkos módszerekkel
végzik a talaj előkészítést, mert így
sokkal jobb eredményeket remélnek,
mint amilyeneket az előzőleg alkal
mazott gödrös ültetéssel értek el. Az
új telepítéseket — különösen a le
gelőszéli fásításokat — négysoros
drótkerítéssel védik.
A nagyarányú erdősítést 200 állan
dó dolgozó végzi, az érdekelt közsé
gek, valamint a termelőszövetkeze
tek jelentős segítséget adnak az er
dészetnek, munkaerőt, fogatot bizto
sítanak. A társadalmi segítséggel, va
lamint a munkák minőségének meg
javításával — az erdészetek a leg
gyakorlottabb dolgozóikat állították
a kopárfásításokra — lényegesen si
került csökkenteni az erdősítés ön
költségét. Egy-egy hektár kőkopár
fásításának a költsége mintegy 8000
forint, a földkopáré és a vízmosás
megkötése 5000 forint az előirányzott
12 000—15 000 forint helyett.
A Rakacapatak völgyének fásítása
az' 1960-ra kivitelezett 400 hektárral
korántsem fejeződik be. A közel 60
kilométeres völgyszakasz, az össze
sen 1600 hektár kopáros terület fá
sítása még hosszú évek kemény mun
káját követeli meg. Az első szakasz
tapasztalatainak felhasználásával, a
csemetetermelés növelésével a mis
kolci erdőgazdaság és erdészetei
azonban a lehető leggyorsabb ütem
ben eleget tesznek a 21 község kéré
sének.

A szeszélyesen kanyargó Rakacapatak
völgye. A jobboldalon látható elkopárosoclott részt mintegy 60 km hosszúságban
erdősítik

Szinte egymást érik az ilyen hatalmas
vízmosások a Rakaca völgyében. Az er
dősítés előtt rőzsegátak építésével aka
dályozzák meg a víz további pusztítását

A kislevelű hárs, mint az egykori erdő
utolsó mohikánja a kőkopáron
(MTI —Bojár Sándor felvételei)
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Az egyszemélyes motoros fűrészek
ma már világszerte egyre szélesebb
tért hódítanak. Könnyűek és lehetővé
teszik a hídban fekvő fa alulról fel
felé történő átfűrészelését és a „szú
ró-vágást” is. Egyéb előnyein kívül
az is fontos, hogy az egyszemélyes
motoros fűrészekkel nagyobb egy
főre eső teljesítmény érhető el, mint
a kétszemélyes motorfűrészekkel. A
tapasztalatok szerint a kivételesen
vastag
állományoktól
eltekintve,
mindenütt sikerrel alkalmazható.
Több helyen az 1 m-es átmérőjű fák
döntését és darabolását is egyszemé
lyes fűrészekkel végzik.
Erdeink többségében valószínűleg

rövidesen háttérbe szorulnak a je
lenleg általánosan használt, kétsze
mélyes MP 50-es benzinmotoros és
ERP villanymotoros fűrészek, hogy
átadják helyüket az egyszemélyes fű
részeknek.
Ma már több erdőgazdaságunkban
dolgoznak a szovjet ipar világvi
szonylatban is egyik legkorszerűbb
motoros fűrészével: a Druzsbával.
Eddig főként a vékonyabb erdőkben
és inkább csak gyérítésekben alkal
mazták. Szakembereink között még
folyik a vita, vajon a vastagabb állo
mányokban hogyan felelnek meg?
Alkalmas-e a könnyű kismotor jó
minőségű munka végzésére? Elér-

hető-e vele a megkívánt alacsony
tuskó?
Különösen az utóbbi kérdés fon
tos, hiszen az iparifaszázalékot a már
1—2 cm-rel alacsonyabbra vágott
tuskó, illetve az ezáltal hosszabb tő
rönk is jelentősen befolyásolja. A
munka azonban nem könnyű. A fák
nagy része — elsősorban a sárjerdők
ben — erősen terpeszes. Az 1 cm-re
eső vastagodás itt igen nagy, azon
kívül a fa szövete sem egyenletes.
Az oldalgyökerek felé haladó rostok
futása nem párhuzamos és a fa szi
lárdsága, keménysége is szinte négy
zetcentiméterenként változik. A tus
kó magasságának akár 1 cm-rel tör

ténő csökkentése is nagy igénybevé
telt és munkatöbbletet kíván géptől
és embertől egyaránt.
Az i^RTI behatóan foglalkozik e
problémák vizsgálatával. Sokféle mé
rés és kísérlet útján igyekszik meg
állapítani az összefüggéseket, hogy a
gyakorlat számára segítséget adjon.
A döntési munkában a legnagyobb
hiba az, hogy a jelenleg használt
lánctípus nagy teljesítménnyel csak
a rostokra merőlegesen vág. A tuskó
egyenlőtlen szövetében lassan halad
előre.
Az ERTI-ben is most folynak a
kísérletek olyan univerzális lánc előállí-á ‘»ya, amelynek teljesítménye

közel egyenlő marad, ha bármilyen
szöget is zár be a fűrész a rostok
irányában. Hasonló külföldi lánccal
végzett munka eredménye igen biz
tató volt. Képsorozatunk egy sarjeredetű és erősen terpeszes fa ledön
tésének mozzanatait mutatja be. A
felvételek a Budakeszi Kísérleti Er
dészet területén készültek. A mint
egy 0,6 m3 fa ledöntése közel 5 per
cet vett igénybe. Remélhető, hogy ezt
az időt az új univerzális lánccal
még csökkenteni is lehet. A képek
szereplői Kalácska Lajos és Dudok
János kísérleti munkások ; büszkéin
döntő sisak mintapélviselik az
dányait.

1. A segédmunkás fejszével éítávö\
líijá A munkát akadályozó néhány
szál cserjét.
2. A fűrészkezelő hozzákezd a tóik:
alapjának fúrésteí^sehézi
3. A Druzsba fogai belemarnak a
hajk tetejébe.
•A A segédmunkás egyetlen jól
irányzott fejszecsapására messze re
pül a kivágott szelet a párhuzamos
hajkból.
Megkezdődik : á^döntőiűr ész vá-

A fa súlyvonala központos • W
•ezért „nem indul niüeg'$ Valamit kell
tenni, mert a fűrészelést tovább foly
tatni nem lehet s a dőlés iránya is
bizony talán.
t A kivett fűrész helyére a döntő
ékek kerülnek és a kezelő is fejszéVél Vaftjá fel a motort. Á-segédmun
kással együtt végül is a megkívánt
ír&riyba indítják útjára a táti Mielőtt
hátra ugranának, még egy utolsó pil
lantás, vajon elmegy-e a dőlő
kiszemelt két korona köziül?
8. A darabolás már lényegesen
könnyebb munka. Néhány fá ledön
tése után lekerül a. dönipsisáR;- is, A:
daraboláskor már nem kell véde
kezni a lehulló ágak ellen.
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£,áiaratás a<z ufyodi kisé-deii excLe-sve-lUtu*
A TAVASZI KÉK ÉGEN apró felhők száll
nak. Az ébredező, tavaszi Bakony csodálatosan
szép arca tárul elénk. Az utaknál kezdődik a
csodálkozásunk. Komoly ütemben folyik a Magasbakony feltárása. Ecsedy Sándor erdő
mérnök, műszaki osztályvezető fáradhatatlan
lelkesedéssel vezeti az új utak építését. És szen
vedélyesen harcol az újabbakért.
Ezeken az új utakon érjük el az ugodi kí
sérleti erdészetet. Itt a dialektika elvének — a
gyakorlattal egybehangolt elméletnek — meg
győző példáival találkozunk. A kísérletvezető
tudományos munkatárs, Márkus László erdő
mérnök, készséggel áll rendelkezésünkre. De
nem néhány órára, mert az — mint kiderült —
ijesztően kevés lett volna, hanem: teljes három
napon át. Csak így tudtunk tiszta fogalmat sze
rezni a kísérelti erdészetiben folyó munkákról.
EGYIK FONTOS FELADATUK a fenyő
magtermő állományban a trágyázás hatásának
vizsgálata. Ezzel kapcsolatban megfigyelik a
foszforsav és a talajporhanyítás hatását a vi
rágzásra, illetve a magtermésre. A kísérlet lé
nyege: a különböző módon előkészített talajt
különböző mennyiségű szuperfoszfáttal trá
gyázzák. Az érdekes eredményeket a fenyőfői
őshonos erdei fenyvesben tanulmányozhatjuk,
itt a kísérleték már négy éve folyamatban
vannak.
M a j e r Antal osztály vezető kezdeménye
zéséből 1954 óta végzik a fűzek nemesítését. Az
ország területéről és külföldről összegyűjtött
220 fajta fűzből a gondos kísérletek eredménye
képpen már igen sokat adtak át továbbszaporításra. Egyes fűzfajták különösen alkalmasak
kötésre, fonásra. Mások korán nyíló, gazdag
mézelő virágaikkal a méhészeket segítik. Szá
mos fűzfajta alkalmas díszfák és díszcserjék ne
velésére. Legfontosabbak azonban az ország
cellulóz-ellátását szolgáló fajták; ezeket már a
Hanságban szaporítják is.
Szintén 1954 óta folyik D é r f ö 1 d i Antal
és Szász Tibor kísérleti sorozata a természe
tes felújítást kímélő és a térbeli rendet szem
előtt tartó termelési és közelítési technológia
kidolgozására. Készül az 5 cm-nél vékonyabb
ágfa mennyiségének és átszámítási tényezőinek
meghatározása is; a tölgyekre Galambos
Gáspár, a bükkre és a gyertyánra Márkus
László végzi.
Egyébként Márkus László új csemetebecs
lési mód kialakításán is dolgozik. A csemete
kertekben a még földben levő erdősítési anyag
becslésénél az eddigi eljárások nem voltak meg
bízhatóak. A darabszámban mutatkozó eltéré
sek sokszor igen kellemetlen következménnyel
jártak. Ahogy betekintünk Márkus Lászlónak
matematikai statisztikára alapozott tervezetébe,
komoly biztatást szerzünk az ilyen hibák kikü
szöbölésének lehetősége irányában. Az új szá

mítási mód egyszerűsíti a számolást és ugyan
akkor kellő pontosságot biztosít. Munkáján már
közel egy éve dolgozik és előreláthatóan 1959.
végére elkészül vele.
KÜLSŐ BEJÁRASUNK SORÁN Nagytevelben egy rontott erdő átalakítási megoldását
szemléljük. A tápanyagban szegény homokta
lajon az akácállomány elsatnyult. Az átalakítás
a termőhelynek megfelelő erdeifenyő alátelepítésével történik. Ugyanitt folynak a fenyőkön
az oldalrügy-tördelési kísérletek, amelyek a
normálisnál többszörös magassági növekedést
vonnak maguk után. Ugod—Előerdőn száraz
termőhelyen leromlott cseres-tölgyest látunk.
Itt is alátelepítéssel történik az átalakítás: er
deifenyőt, tölgyet és árnytűrő fafajokat telepí
tenek a gyér hálózatban visszahagyott védőál
lomány alá.
A tavaszi hangulatot metsző, viharos szél
váltja fel. így kapaszkodunk fel a Forrasztókő
dombjaira. Az út — a „ Rab vallató“, a „Forró
szoba“, a „Ló-kínzó“ — alaposan igénybe veszi
a lovat is, embert is. De megérte a fáradságot.
Jutalmul 11 hektárnyi állományban 25 QOO da
rab különböző, külföldi fafaj képviselőinek a
meghonosítási kísérletét tanulmányozhatjuk.
A továbbiakban a kísérleti erdészetben fo
lyó munkákról már csak röviden számolhatunk
be:
FOGLALKOZNAK a bükk, a kocsányosés kocsánytálán tölgy felújítását elősegítő vá
gásmódok és kitermelési technológiák kikísér
letezésével. Magterítési vizsgálatokkal. Külön
böző állományápolási módszerekkel. Az átlagos
famagassági görbék meghatározásával, hogy a
fatömegbecslési munkák eredményének pontos
ságát minél egyszerűbb eljárással növelhessék.
A meteorológiai megfigyelések keretében az er
dei mikroklíma méréseivel. Fonológiai megfi
gyeléseket folytatnak a virágzástól a lombhul
lásig. Fenyőfő határában az erdeifenyő, Ugod—
Előerdőben a feketefenyő és Csöbörkőhányón a
lucfenyő természetes felújításának lehetőségeit
kísérletezik ki. Végül be kell számolni arról,
hogy már harmadéve folynak tuskó- és korona
robbantási kísérletek, amelyektől sok ered
ményt várnak.
Az UGODI KÍSÉRLETEK eredményessé
gét jelentősen előmozdítja az a megértő támo
gatás, amivel a pápai erdőgazdaság minden dol
gozója elősegíti az ugodi kísérleti erdészet mun
káját. Németh János igazgató, Balogh
Béla főmérnök, az ugodi erdészetnél O bor
ma y e r György erdészetvezető és Somos
Károly kerületvezető erdész, mindent elkövet,
hogy az itt folyó kísérletek sikeresek legyenek.
A kísérletvezetőnek komoly segítői C s o m b ó
György és Gombai Ferenc, az ÉRTI lelkes
dolgozói.
Borvendég Sándor
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Kísérleti erdészet —
kísérleti kutatóállomás a homokon
Közvetlenül egymás szomszédsá
gában van a kerekegyházi kísérleti
erdészet és az ÉRTI homokkísérleti
állomásának az épülete. Ez a szom
szédság természetesen nem véletlen
— 1956-ban azért állították fel itt a
laboratóriumot, hogy ezzel a terü
leti közelséggel is elősegítsék az er
dészet és az állomás közötti együtt
működést. Kerekegyházi látogatá
sunk alkalmával így első kérdésünk
az volt, hogy megvalósult-e ez a

Faragó Sándor, a homokkísérleti állomás
vezetője a laboratóriumban

szándék, milyen kölcsönös segítsé
get nyújt egymásnak a homokfásítás két fontos bázisa. Elsőnek Fa
ragó Sándor, a kísérleti állomás ve
zetője válaszolt a kérdésre:
— A kísérleti erdészet és a kísér
leti állomás már elnevezésükben is
jelzik a közeli rokonságot. A ho
mokfásítás
különleges probléma,
még pedig nem is csekély, gyakor
latilag megoldani csak tudományos
alapon lehet. És tegyük hozzá: ered
ményesen csak akkor, ha megvan az
összhang az erdészet üzemi vezetői
és szakemberei, valamint az ÉRTI
szakemberei között. A kezdetben
leggyakoribb súrlódási felület elsi
mult azzal, hogy az erdőgazdaság
pénzügvi terveibe már beépült az
ÉRTI munkája s az elmúlt évtől
kezdve valóban eredményesnek le
het mondani az együttműködést.
Hasonlóan beszélt Sáli Pál erdészetvezető is:
— Országos viszonylatban a kecs
keméti erdőgazdaság a legnagyob
bak közé tartozik. Különösen jelen
tős a nyártelepítési kötelezettség,
ehhez pedig fel kell tárni azokat a
termőhelyeket, ahol a legjobb ered
ménnyel lehet megvalósítani a nyár
fásítást. De itt a homokon az erdő
sítést egyébként sem lehet elkép
zelni termőhely/eltár ás nélkül. A kí
sérleti állomás nálunk, a kúnpeszéri
kerületben eddig 18 000 hektárnyi
területre készítette el a termőhely
térképet; ennek alapján megfelelő
talajelőkészítéssel olyan területeket
is hasznosítani tudunk, amelyek ed
dig erdősítés szempontjából ered

ménytelenek voltak. Egyébként eb
ben a kerületben vannak a legjobb
csemetekertjeink. Jórészt ezeknek
köszönhető, hogy a saját 360 ezres
szükségletünkön felül mintegy 4—
500 ezer csemetét át tudunk adni a
társerdészeteknek. Az ÉRTI út
mutatásával ebben a kerületben kö
zel 10 hektárnyi területen homoki
arborétumot létesítettünk, amelynek
fokozatos fejlesztése során az or
szágban található összes fafajtákat
le akarjuk telepíteni kísérletképpen,
sőt exoták viselkedését is tanulmá
nyozni akarjuk; így az idén kínai
erdeifenyőt is telepítettünk s ered
ményesnek mutatkozik a már ré
gebben áttelepítésnek alkalmazott
tiszafa. Szintén jó eredményt muta
tott az állomány alá telepített száz
ezer darab simafenyő és jegenyefe
nyő, amelyek a tavalyi szárazságot
is jól elviselték. Megállták helyüket
a fenyőoltványok is.
— A fenyőoltványokkal kapcso
latban — vette át a szót ismét Fa
ragó Sándor — a kerekegyházi ku
tatók között az a vélemény alakult
ki, hogy
kívánatos feketefenyő
alanyra erdeifenyőt ráoltani, miután
a feketefenyő jobban túri a száraz
ságot. A törzs azután már a jobb
minőségű fa, vagyis az erdeifenyő
kedvező tulajdonságait fejleszti to
vább.
A kísérleti állomásnak már a
gyakorlatba átültetett kísérleteivel,
kutatásaival valóban sokfelé talál
koztunk a kísérleti erdészet terüle
tén. Az állomás 29 különböző kísér
letet folytat közel 200 fa- és cserje
fajtával, a kísérleti területen a sop
roni és a budakeszi kísérleti tele
pek, valamint az erdészeti techniku
mok kutatóinak telepítési, állomány
ápolási, aljtrágyázási, csemeteneve
lési kísérleteit is elhelyezték. Az ál
lomás kijelölte és törzskönyvezte az

Csávázott erdeifenyőmagot vetnek a ke
rekegyházi kísérleti erdészet újonnan
létesített kúnpeszéri csemetekertjében

akác, fekete- és erdeifenyő, nyár és
tölgy magtermő állományokat s a
jövőbeni helyes gazdálkodásra vo
natkozóan utasításokat fűzött hozzá
juk.
Hosszú áttekintést lehetne még
adni az állomás 29-féle, homokkuta
tásra kiterjedő munkájáról, de ez
már túlhaladná egy ismertető cikk
méreteit. Annyit azonban befejezé
sül még okvetlen el kell mondani,
hogy az állomás a mezőgazdaságnak,
az egyre szaporodó termelőszövetke
zeteknek is megad minden segítsé
get. Laboratóriumában talajösszetétel-vizsgálatokat végez a termelő
szövetkezeteknek, legutóbb a Dózsa
tsz kért mész- és szódavizsgálatot.
Több tsz hasonlóképpen talajvizsgá
latokat végeztet, hogy a műtrágyá
zást helyesen alkalmazhassa.

Tavaszi du vadmérgezés
Nemzeti vagyonunk egyik értéke
apróvadállományunk. Még a jól ke
zelt vadgazdaságainkban is szükség
van arra, hogy apróvadunk védel
mében időnként erősebb kézzel fog
junk a duvad irtáshoz, mert hiszen

a „jó szomszédok“ mindig gondos
kodnak „kellő utánpótlásról“. Külö
nösen így van ez az alföldi területe
ken, ahol az elszórt tanyavilág kis
facsoportjai biztosítanak menedéket
és nyugodt fészkelést a szarkának, a
szürke varjúnak, főleg pedig a va
dászatot bérlő társaság nem gondos
kodik ezeknek a fékentartásáról.
így van ez a pusztavacsi vadgaz
daságban is. Az egész éven át rend
szeresen folyó vadvédelem ellenére
szükség van a tavaszi mérgezésre,
különösen a tanyákkal érintkező pe
remrészeken. Minden évben, tehát
idén is foszforszörppel mérgeztünk
igen jó eredménnyel. Ezt mutatja
fényképünk, ahol a terület szélén
egyetlen reggelen Vass József kerü
letvezető erdész 118 elhullott szarkát
szedett össze. A méreg hatásos volt,
az elhelyezés szakszerűen történt.
Fontos teháty hogy ne bízzuk el
magunkat, jól kezelt területeinken
is még sok a tennivaló. Ahol lehet,
igyekezzünk a szomszédos vadász
társaságokat id* bekapcsolni a védel
mi munkába, mert csak így tudjuk
értékes
apróvadállományunkat nö
velni, különösen a hasznos fogoly és
fácán létszám emelését biztosítani.
Goszthony Géza
vadászati felügyelő, Budapest
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Néhány év múlva szép és hasznos erdő övezi
Itt is város nőtt ki a dombok
koszorúzta lapályból, mint aho
gyan város született a Duna men
tén az egykori Penteléből, vagy a
kis bányászfaluból, Komlóból. Ka
zincbarcika is szinte már csak a
nevében őrzi az egykori kis köz
séget, az új arcú tájhoz új embe
rek költöztek az új, büszkén ma
gasodó házakba, a Békeváros ren
dezett tömbjeibe. És a város a
Borsodi Vegyi Kombinát koloszszusának tövében szinte napról
napra növekszik, fejlődik, népese
dik. Természetes, hogy ezzel a ro
hamos fejlődéssel a táj természe
ti adottságainak megváltoztatása
nem tudott lépést tartani. Pedig
az új város lakóinak egészsége is
megköveteli, hogy a fátlan, néhol
kopár táj üde zöld ruhát öltsön, a
gyárkémények füstjét elnyelje a
fák lombja.
Az igazsághoz tartozik annak
megállapítása, hogy amikor lerak
ták az új város alapjait, gondol
tak az erdősítésre is. A miskolci
erdögazdaság sajókazai erdészete
már nyolc évvel ezelőtt megkezdte
a város keleti oldalán húzódó
dombsor erdősítését, valamint a
város másik oldalán emelkedő
Várhegy és környékének betelepí
tését facsemetékkel. Az utóbbi
években az erdészet mintegy 340

Kazincbarcikát
csak az idén érte el a megnyug
tató ütemet. Az erdőgazdaság és
részben a társerdőgazdaságok cse
metetermelése ma már biztosítani
tudja a fásításokhoz szükséges
anyagot. És nem utolsó sorban a

egészségügyi és célszerűségi szem
pontokon kívül az a cél is vezeti
az erdészetet, hogy minél változa
tosabb, szebb erdősáv övezze a vá
rost.
A környéken található őshonos
fák alapján, megfelelő fafaj meg
választás után alakítják ki az ele

Erdeifenyő fiatalos a várost határoló domboldalon

munkák nagyobb lendületének
biztosítéka, hogy a Borsodi Vegyi
Kombinát vezetősége is szorosab
ban együttműködik az erdőgazda
sággal és az eddiginél megalapo
zottabban biztosítja a szükséges
beruházásokat. Ennek a jó együtt
működésnek az eredménye, hogy
míg az elmúlt évek során összesen
37 hektárt erdősítettek, addig a
következő két-három év alatt 60
hektárnyi erdőt telepítenek. Az

gyes állományt. A főfák: a kocsánytalan tölgy, erdei- és fekete
fenyő alá a második és harmadik
koronaszint kialakítására hársat,
korai hegyijuhart, csert és gyer
tyánt visznek be az állományba,
sőt vöröstölgyet, cseresznyét, vad
körtét, nyírfát is telepítenek, hogy
minél tarkább legyen az új erdő
s különböző időszakokban bont
sák virágukat, hullassák lombju
kat a fák.

Megjelent az Erdősítési és fásítási utasítás

A kazincbarcikai Várhegyen és környé
kén szépen fejlődik a padkásán ültetett
telepítés

ezer csemetét ültetett el a város
körül, ugyanakkor a parkosító
vállalat évente 3000—4000 suhánggal f ásítja a város belterüle
tét.
A városkörnyéki erdősáv kiala
kítása azonban tulajdonképpen

Több mint 500 oldalas kötetben
jelent meg az Országos Erdészeti
Főigazgatóság utasítása az erdősí
tésről és a fásításról. Az utasítás
részletesen foglalkozik az erdősítési
feladatokkal, ezen belül a homokte
rületek fásításának, a kopárfásítás
nak, a szikfásításnak, az ártéri erdő
sítésnek, a tőzeg- és láptalajokon
végzett erdősítésnek, végül a rontott
erdők átalakításának problémáival.
A második rész a fásítás kérdéseit
foglalja össze, a harmadik részben
pedig a tervezés és elszámolás rend
jére vonatkozó utasítási anyag sora
kozik fel. Végül egy negyedik rész
foglalkozik az irányítás és ellenőrzés
feladataival. Mellékletben közli az
ide vonatkozó szabványok legfonto

sabb részeit. A telepítés-fásítás ki
vitelezéséhez szükséges különböző
tájékoztató táblázatok egészítik ki
ezt a nagyfontosságú kiadványt,
amelynek tananyagként való elsajá
tításáról a főigazgatóság majd külön
intézkedik.
Vonuló hattyúk. Speer Norbert fő
mérnök közli egy érdekes megfigye
lését: Április 16-án du. 16,30 órakor
Balatonalmádinál, a Balaton fölött
északkelet-délnyugat irányban mint
egy 30 méter magaságban 7 hattyút
látott vonulni. A hattyúk a vadlibák
vonulásánál szokásos ék alakban re
pültek. A ritka látvány mindenesetre
feljegyzésre méltó.
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A maggazdálkodás megjavításáért dolgozik
a Ráckevei Magvizsgáló Kísérleti Állomás
Ráckevén az egykori Savoyaikastély külsőleg még a múltat idé
zi, málló vakolatával, jobbára sérült
szobraival, zsalugáteres ablakaival
semmit sem árul el abból az új vi
lágból, amely 1953-ban ütött tanyát
a falai között. Ha a reccsenő falép
csőkön felmegyünk az emeletre, a
fehéren csillogó ajtók sora mögött
első pillantásra titokzatosnak tűnő
műszerek, készülékek, üvegszekré
nyek bukkannak elénk. Ezekben a
termekben működik az ÉRTI Mag
vizsgáló Kísérleti Állomása, amely
1948-ban kezdte meg működését
Sopronban s hat évvel ezelőtt he
lyezték át a főváros közelébe.
Az intézet egyedülálló maggyűj
teményében, 1400 fiolában KözépEurópa összes erdei fafajtáinak
magvát őrzik s a kutatók tovább
akarják fejleszteni a gyűjteményt,
amíg valamennyi európai fajta mag
mintáját összegyűjtik. Az úgyneve
zett tisztasági laboratóriumban az
erdőgazdaságok, erdészetek bekül
dött magmintáinak tisztasági és
egyéb fizikai vizsgálatait végzik,
meghatározzák a magvíztartalmat.
A magvíztartalom megállapítása je
lenleg még hosszadalmas művelet,
legalább két nap szükséges hozzá,
de az intézet már megrendelte kül
földről a legújabb elektromos mag
víztartalom meghatározó készüléket,
amellyel negyed óra alatt el lehet
végezni a vizsgálatot.
—-A kísérleti állomás munkája —
jegyzi meg Marjai Zoltán, az állo
más vezetője — lényegében két
részre oszlik: üzemi magvizsgála
tokra és kutatásokra. Az erdőgazda
ságokat, erdészeteket főigazgatósági
határozat kötelezi arra, hogy az el
vetésre szánt magvakat küldjék be
vizsgálatra, de meg kell mondani,
hogy a minták beküldése még nem
kielégítő. Sok mag kerül elvetésre
vizsgálat nélkül. Sikertelen vetés
esetén ilyenkor azután nincs kiin
duló pont ahhoz, hogy hol keressük
a hibát. De a magvizsgálatoknak
nemcsak a felhasználásnál van je
lentősége, hanem a maggazdálkodás,
a magkezelés, a begyűjtés megfigye
lésében is, tehát végeredményben a
maggazdálkodás minőségének javí
tásában.
Próbaképpen begyűjtött
minták vizsgálata alapján például
megállapíthatjuk, hogy egyáltalán
érdemes-e
valamely
állományról
magot begyűjteni. Vörösfenyőnél és
platánnál különösen gyakori a léha
magtartalom. Az erdőgazdaságok,
erdészetek tehát saját munkájukat
könnyítik meg, vetésük eredményes
ségét fokozzák és felesleges munká
tól, költségektől mentesítik magu
kat, ha rendszeresen beküldik a
mintákat. Meg kell jegyezni, hogy a
minták összeállítása akkor biztosítja
a legeredményesebb vizsgálatot, ha
körülbelül minden kétezredik be
gyűjtött mag kerül bele a minta
gyűjteménybe.
Laboratóriumi
látogatásunk to
vábbi során megismerkedünk a

magpergető szekrénnyel, a szikkasztóberendezésekkel, köztük a nyármagszikkasztó gép prototípusával,
amelyet Marjai konstruált. A csí
ráztató laboratóriumban összponto
sul az állomás munkájának talán a
legjelentősebb és legérdekesebb ré
sze.
Termosztátokban,
egyenletes
hőfok és páratartalom biztosításával
kis üvegbúrák alatt csíráztatják az
ország legkülönbözőbb részeiből be
küldött sok száz magfajtát. Lénye
gében a mag csírázóképessége dönti
el, hogy életképes-e a vizsgált mag,
alkalmas-e vetésre.
Nem tartozik szorosan véve az ál
lomás munkaköréhez, de meg kell
említeni befejezésül, hogy az épület
pincéjében kapott helyet az ország
legnagyobb fenyőmagtárolója, ahol
a ráckevei erdészet kezelésében az
ország csaknem minden részéből
összegyűjtött, vetésre és exportra
szánt fenyőmagvakat raktározzák.
A pincében 36 000 kg fenyőmagot
lehet tárolni, ennek értéke mintegy
8 millió forint. A tárolást szakmai
lag a magvizsgáló kísérleti állomás
ellenőrzi s már több ízben felhívta
a figyelmet arra, hogy a pince hő
mérsékleti viszonyai nem alkalma-

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

Állandóan ellenőrzik a hőfokot és a páratartalmat a magcsíráztató helyiségben

sak a fenyőmagvak tárolására, hű
tőberendezést kellene felszerelni. A
huzamosabb tárolásnál ugyanis ál
landóan —5 fok lenne a kedvező hő
mérséklet, ezzel szemben igen nagy
a hőmérsékleti ingadozás, nyáron
4-16. 17 fokra is felszalad a hőmérő
higanyszála, ez pedig rendkívül
nagy mértékben veszélyezteti a tá
rolt magok minőségét.

vdei magvak és facsemeték kivitele
Az elmúlt években aránylag je
lentős exportot tudtunk lebonyolí
tani erdei facsemetékben és erdei
magvakban. Az ilyen irányú kivi
telünk sokfelé keltett érdeklő
dést és jelenleg is több irányban
folynak előzetes tárgyalások — az
Agrimpex útján — az export bi
zonyos fokú kibővítése tekinteté
ben.
Az elmúlt gazdasági évben fő
leg az osztrák piacra exportáltunk
magvakat. Elsősorban feketefe
nyőt mintegy 4000 kg mennyiség
ben, egyéb erdei magvakból pedig
mintegy 3000 kg-ot, ezek közt
tuja, hárs, éger, gyertyán és az
ezüstfa játszotta a legnagyobb
szerepet. A megelőző gazdasági
évben pedig az akácmag iránt is
volt érdeklődés s mintegy 3000
kg-ot exportáltunk.
A szállítás mindenkor a rácke
vei magtárolót ellenőrző ÉRTI
magvizsgáló
laboratóriumának
„minőségi igazolása' kíséretében
történik, amelyben főleg a mag
tisztaságát és csírázóképességét
igazolják.
De ugyancsak komoly eredmé
nyek vannak a két- és hároméves
facsemeték kivitele terén is. Az
elmúlt gazdasági évben mintegy

5 millió erdei facsemetét exportál
tunk, főleg lucfenyőt, de azonkí
vül erdeifenyőt, égert, tölgyet és
platánt. A csemetéket elsősorban a,
szombathelyi, a soproni tanulmá
nyi, a pápai, a tatabányai és a parádfürdői erdőgazdaság szállítot
ta. Tavaly egyízben a tavaszi er
dősítésekhez 160 000 nyárcseme
tét és 20 000 nyárdugványt is ex
portáltunk a csehszlovák erdőgaz
daságoknak a tamási, a bajai, a
sárvári, a gyulai és a zamárdi er
dőgazdaság csemetekertj eiből.
Az európai piacon legkereset
tebb a luc-csemete. Most éveken
át kimaradt a luctérmés s így az
export igényeknek erdőgazdasá
gaink nehezen tudtak eleget ten
ni. Az 1958-as luc toboztermés
azonban mennyiségben és minő
ségben is kiváló volt, a tobozok
begyűjtése és a magvak kipergetése is kedvezően alakult. így re
mélhető, «hogy- amikor a luccsemeték elérik a kétéves, vagy
iskolázás után a hároméves kort,
eleget tudnak tenni az osztrák er
dőgazdaságok vásárlási igényei
nek, sőt máris jelentkezett érdek
lődés Svédország részéről is a gon
dosan kezelt, erőteljes növekedésű
magyar luc-csemeték iránt.
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Meddőhányók befásítása
A Bányászati Lapok 1957. évi 3.
számában Szonyi László, az Érti
tudományos munkatársa a meddő
hányók hasznosítására hívta fel a
figyelmet, egyben megadta részlete
sen a meddőhányók kialakításának
helyes módját. Szonyi a Budapesten
1956. évben megtartott nyárfakonfe
rencián Günther professzor előadá
sával kapcsolatban elhangzott hoz
zászólásában többek között a követ
kezőket mondja: „A Pilisi Erdőgaz
daság saját kezdeményezéséből igen
érdekes fásításokat végzett már,
amelyek számunkra is nagyon ta
nulságosak és azt bizonyítják, hogy
a nemes nyárasoknak is szerepük
lehet a hányok fásításában.“
Ezekről a részben elvégzett, rész
ben folyamatban levő munkálatok
eredményéről szeretnék beszámolni.
A terület, amelyen a munkálatokat
1955-ben megindítottuk, a piliscsabai
erdészet kezelésében van és Pilisszentiván község határában fekszik,
ahol már több évtizede folyik bá
nyászat, így a meddőhányók terü
lete igen kiterjedt. Közel 20 hektár
ra tehető a község határában levő
meddőhányók és homokvételi göd
rök területe, amelyek eddig gyér
füves vegetációval borítottam telje
sen kihasználatlanul álltak. A há
nyok
mésztartalmúak; az egyes
széntelepeket
elválasztó
édesvízi
mészkő nagy mennyiségben kerül
ki a föld mélyéből meddőként,
amely az állandóan füstölgő salak
hány ón előbb égetettmésszé, majd
csapadék hatására oltottmésszé ala
kul át.
Az ültetést pásztás talajelőkészítés
előzte meg. A pászták szélessége 50
cm, a pászták egymástól való távol
sága 150 cm volt. A pásztasorok ve
zetése megegyezik a rétegvonalak
irányával. Az ültetést ékásóval vé
geztük. Viszonylag lazaszerkezei ű
talajról lévén szó, könnyen megy az
erdősítés. A fafajok megválasztásá
nál egyedül a természet által nyúj
tott támpontokat használtuk fel.
Választásunk mint főfafajra az
akácra esett, egyrészt mert ennek a
fafajnak természetes úton betele
pült egyedei megtalálhatók a kér
déses területen, másrészt bányavi
dékről lévén szó, fontos hogy ezek
közelében olyan gyorsannövő ke
ményfa erdőket létesítsünk, ahonnan
a bányafaanyag kitermelhető,
a
szállítási távolság pedig a minimá
lisra csökkenthető. Bányafaszükségletünk jó részét csak import útján
tudjuk biztosítani, nem közömbös
tehát, hogy népgazdaságunk segít
ségére siessünk ezeknek a terüle
teknek hasznosításával is.

1091 újítást nyújtottak be az el
múlt évben a bútoriparban. Ezek kö
zül 750-et elfogadtak, 558-at már be
is vezettek. Az újítások utókalkulált
értéke meghaladja a 2 millió fo
rintot. Az újítóknak több mint 200
ezer forint újítási díjat fizettek ki.

Az akác mellett feltétlenül helyet
kell biztosítanunk a nyárféléknek.
Elsősorban a szürke és fekete nyár
ra gondolok. A silányabb termőhe
lyek hasznosítására mind a két fa
faj alkalmas. A feketenyárnak az
irodalom szerint ugyan magasabb
termőhelyi igényei vannak, mint a
szürkenyárnak, mégis telepítenünk
kell, mert ennek is megtalálhatók
betelepült egyedei a meddőhányó
kon. A szürkenyárról viszont köz
tudomású, hogy a silány termőhe
lyeken is viszonylag kielégítő fejlő
dést mutat. Jelentőségét még fo
kozza gyors növekedése mellett az,
hogy felhasználhatósági lehetősége
a legújabb kutatási eredmények
alapján a papíriparban és a farost
lemezgyártás területén megnőtt.

A meddőhányókra telepített egyedek ápolására nagy gondot kell for
dítani. Évente kétszer meg kell ka
pálni a csemetéket.
Ültetésre egyéves erőteljes gyö
kérzetü sajátnevelésü akáccsemetét
használtunk fel, hektáronként tíz
ezer darabot. Ültetés után gyökfő
nél viszavágtuk őket két ízben a tenyészidők kezdetén. A második viszszavágás után erőteljes növekedés
indult meg, úgy hogy ma már biz
tosítottnak látszik fejlődésük.
Eddigi tapasztalataink alapján el
mondhatjuk, hogy a meddőhányó
kon elsősorban akáccal és hazai
nyárfélékkel, a homokvételi gödrök
ben nemesnyárakkal rövid időn be
lül megoldhatjuk az erdészetünk te
rületén levő meddőhányók hasznosí
tását.
Fejér István
erdőmémök

mezőgazdasági
üzemek faanyagszükségletének vizsgálata
A

A GAZOASÁGI FÁSÍTÁSOK SZERVEZÉSE

Ó'dekes előadást tartott a Fásítás
Hónapjában Dermendzsin Jó
zsef erdőmérnök, az Állami Gazda
ságok Üzemszervezési Kutató Intéze
tének tudományos munkatársa A
mezőgazdasági üzemek faanyagszük
ségletének vizsgálata és a gazdasági
fásítások szervezése címmel. A Tu
dományos Ismeretterjesztő Társulat
ban megtartott előadás bevezetőjé
ben az előadó meggyőző számadatok
kal ismertette a gazdasági fásítások
jelentőségét és azt, hogy azok kiter
jesztésével már az elkövetkezendő
években is jelentősen enyhíthetjük
fahiányunkat.
l/utató munkája során hat állami
gazdaságban mérte fel a fa
anyagfelhasználást azzal a céllal,
hogy olyan adatokat és mutatókat
kapjon, továbbá olyan módszereket
dolgozzon ki, amelyekkel az évi át
lagos faszükséglet ismeretében a gaz
dasági fásítások nagyságát meg lehet
határozni. A gazdaságokat úgy vá
lasztotta ki, hogy azok egy-egy tájra
jellemzőek legyenek, továbbá külön
böző nagyságú gazdaságot és külön
böző talajtípusokat képviseljenek.
Megállapításait abban foglalta össze,
hogy a mezőgazdasági üzemek fa
anyagszükségletének
fedezéséhez
jobb termőhelyeken évi 4 m3, roszszabb termőhelyeken 2 m3 holdan
ként! fahozadékkal számolva 3,1 szá
zalékos, illetve 6,3 százalékos fásí
tásra van szükség. Egyben rámuta
tott arra is, hogy a termőföldnek a
természeti erők káros hatása elleni
hatékony védelméhez sík területen,
jó talajon 5 százalékos fásításra van
szükség, gyengébb minőségű, külö
nösen homokos és szikes talajokon a
védőfásítások mértéke 10—15 száza
lékig, lejtőkön pedig 20—25 százalé
kig is felmehet. A tőzeges, kotus ta
lajok a szél káros hatásától 15—20
százalékos mezővédő fásítással véd-

héttők meg. Közepes viszonyok ese
tén tehát az évi átlagos fanyagszükséglet fedezéséhez 4,5 százalékos, a
termőföld védelméhez pedig 5 száza
lékos fásításra van szükség, ami kö
zel egyenlő. Mindkét cél elérését biz
tosító fásítás mértékének összeegyez
tetése így nem ütközik különös ne
hézségbe.
4 / égül az előadó ismertette a tö-

* vön álló fatömeg és a fásítások
nagyságának vizsgálatát és gyors
meghatározását, az ültetendő fafajok
helyes arányának, az üzemmódnak
és a vágásfordulónak meghatározá
sát, továbbá a gazdasági fásítások
jövedelmezőségét. Az utóbbi kérdés
vizsgálatánál számszerű adatokkal
bizonyította be, hogy a mezőgazda
sági művelésre kevésbé alkalmas te
rületek fásítással történő hasznosí
tása sokkal jövedelmezőbb, mint a
csekély hozamot, vagy csak silány
minőségeket
hozó
mezőgazdasági
művelés. így például vizsgált terüle
teken, ahol a rozs vagy zab, vagy
évelő pillangós hasznosítás vesztesé
ges volt, ott a nyár szálerdő — VII.
termőhelyi osztályon — 1083 forint,
az akác szálerdő pedig III. termő
helyi osztályon 568 forint nyereséget
hozott.
A nagy érdeklődéssel kísért, tudományosan megalapozott, új
szemléletű és a gyakorlat számára is
rendkívül értékes előadást élénk vita
követte. Ennek során Béky László és
Vojt Imre mezőgazdasági kutatók,
továbbá Áprily Ernő, Fekete Gyula,
Szeghalmi Ferenc és Szonyi László
erdőmérnökök hangsúlyozták, hogy a
kutatási téma rendkívüli érdeklő
désre tarthat számot mind a mező
gazdasági, mind az erdészeti szakem
berek körében, mert értékes, új
szempontokat ad a fásítások tervezé
séhez.
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Az erdőgazdaság és faipar együttműködése
— Hozzászólás lapunk miskolci vitaülésének anyagához —
Márciusi számunkban beszá
moltunk lapunk vitaüléséről,
amelyet Miskolcon tartottunk az
erdőgazdaságok és a faipar
együttműködésének problémái
ról. Az ott felvetett kérdésekhez
több hozzászólást kaptunk. A
beérkezés sorrendjében most a
keszthelyi erdőgazdaság erdő
használati
csoportvezetőjének,
O r t h Pálnak hozzászólását kö
zöljük, a továbbiakat pedig la
punk következő számaiban hoz
zuk nyilvánosságra.

*
Az erdőgazdaság és faipar jó
együttműködése
alapfeltételeinek
megjavításához elsősorban a zavaró
körülmények kiküszöbölésének fon
tosságára kívánok rámutatni. Termé
szetesen ezeknek az alapfeltételek
nek a megjavítása mindkét fél, a
termelő és a felvevő szektor részére
egyaránt kötelező.
Tisztában vagyunk azzal, hogy az
erdőgazdaságok részéről elsősorban
arra van szükség, hogy szabvány
szerű minőségű és választékú fa
anyagot termeljünk,, és azt a meg
adott, szerződésszerű mennyiségben,
időpontban és elosztásban szállítsuk
le a feldolgozó vállalatok részére.
Hogy ezeknek a feltételeknek az er
dőgazdaságok eleget tehessenek, vá
gásterveiket úgy kell össszeállítaniok,
hogy az ténylegesen hű tükre legyen
a termelésnek. Hogyan értem ezt?
A szerfakihozatal kérdése

A múltban az erdőgazdaságok való
ban alacsony szerfakihozatallal dol
goztak. Ez azóta örvendetesen emel
kedett. Az emelkedés oka, hogy egyegy fafajú fából a múltban szerfát
egyáltalán nem termeltek, újabban
azonban olyan választékok termelé
sét is beállították, amelyekből most
már fagyártmány készíthető.
A magasabb szerfakihozatalért az
erdőgazdaságok korábban prémiu
mot is kaptak. Ez veszélyes volt,
mert az emelést a tervvel szemben
részben úgy tudták elérni, hogy vá
gástervükben a szerfát alacsonyabb
ra becsülték, másrészt a szabványok
nak nem megfelelő anyagot termel
tek abban bízva, hogy az anyagzúdulásban majd ez is elmegy. Ma már
viszont
szerfakihozatali
prémium
nincs, és csak úgy lehet emelni a
szerfa kihozatalát, hogy a magasabb
jövedelmezőség érdekében kifogás
talan munkát végeznek.
Természetesen helytelen volna egy
olyan álláspont, amely minden erdő
gazdasággal szemben arra az állás
pontra helyezkedik, hogy a szerfaki
hozatal nem lehet kisebb, mint a
megelőző termelési idényben volt.

Ezt annál is inkább hangsúlyoznunk
kell, mert a közelmúltban megerősö
dött az a nagyon helyes irányzat —
és főhatóságunk is eredményeket kö
vetel ezen a téren —, hogy az egyes
fő fafajokat, a bükköt, a tölgyet, a
fenyőt kíméljük. Ez már eleve ki
zárja, hogy tovább emeljük a szeriakihozatalt. A szerfa aránya minden
kor a kitermelendő állománytól függ,
ez pedig ma még nem lehet évről
évre jobb, sőt még ugyanaz, vagyis
egyforma sem. Tehát a kitermelendő
állomány minőségétől függően kell
változnia a szerfakihozatalnak, és azt
pontos becslés alapján emelni csak
akkor lehet, ha az eddiginél újabb
választékok beállítása válna lehetsé
gessé.
A szerződés kétoldalú

Az erdőgazdaságok a feldolgozó
üzemekkel szállítási szerződést köt
nek s ez a szerződés mindkét félt
egyformán kötelezi, attól eltérni csak
közös megegyezés alapján lehet.
Eszerint zúdulásnak nem szabad elő
fordulnia, mert a felvevő szektorok a
szállítási szerződések alapján tudják,
hogy milyen és mennyi anyagra szá
míthatnak, fogadására felkészülhet
nek, az ezen felüli anyagra szállítási
rendelkezést nem is adnak. Az erdő
gazdaságok nem lehetnek figyelem
mel arra, hogy egyes fafajokat csak
olyan időben szállítsanak,, amikor
annak feldolgozására a fűrészeknek
kapacitásuk van. A fülledékeny fa
fajok szállításával és feldolgozásával
várni nem lehet, ha csak költséges
eljárással azokat a feldolgozásig nem
konzerváljuk, ezen a közbenső rako
dók építése sem segít. Míg nem lesz
nek termelőképes forgácslemez-üzemeink és a jelenlegi fűrészek korsze
rűsítése meg nem történik, az erdő
gazdaságok kezelésében levő keret
fűrészeken vagy a leállított, de kis
költséggel ismét üzembe állítható fű
részeken kell megtalálni a megol
dást.
Felvetődött a vita ülésen „az egyéb
kemény rönk” kifejezés lazasága.
Meg kell állapítani, hogy ugyanilyen
az „egyéb lágyrönk”, valamint a sarangolt szerfa-választék is. Mindhár
mat fafajonként kellene kimutatni.
Az a véleményem, hogy a jó terve
zés érdekében a fagyártmányfeldol
gozási választékokat is ugyancsak
külön kellene kimutatni abból a
szempontból, hogy például szőlőkaró,
donga, bányaszéldeszka, bányaféldorong stb. termeléséhez alkalma
sak-e.
Magától érthetődik, hogy a jó
együttműködés egyik alapfeltétele,
hogy a szerződésre lépő vállalatok
egymás munkáját ismerjék, vagyis
egy jó fürészesnek egyúttal kissé er
dőgazdának is kell lenni és fordítva.
Nagyon helyes, ha látogatjuk egy

mást, de azt javasolom, hogy ne csak
a vezetők cseréljék ki így ismeretei
ket, hanem elsősorban azok a dolgo
zók, akik közvetlenül vesznek részt
a termelő munkában.
Ide tartozik az a valóbap helytálló
kifogás, hogy az erdőgazdaságoknál
a hossztolás és minősítés munkája
állandóan javítandó. Ennek a mun
kának a megjavítását a gyakori ok
tatáson kívül az előbb említett ta
pasztalatcserék is elősegítenék, ame
lyeken hossztolóink megismerhetnék
a fa útját a feldolgozó üzemekben.
Együttműködést
minden területen 2

— Végül az együttműködéssel kap
csolatban hangsúlyozni kell, hogy a
helyes együttműködésnek nemcsak az
alsóbb szerveknél kell jónak lennie.
Például vannak olyan intézkedések,
amelyek az egyes választékok terme
lésénél korlátlan, minden kötöttség
nélküli lehetőséget adnak az erdő
gazdaságoknak. A főigazgatóság az
évről évre kiadott fatermelési uta
sításban egyes választékoknál az
abból termelhető összes méretek ter
melését írja elő, illetve engedélyezi,
ugyanakkor a felvevő vállalatok eb
ből csak meghatározott méreteket
fogadnak el. így van ez most például
a bányadorongnál és a féldorongnál,
amelyet 60—80—100—120 cm méret
ben lehet termelni korlátlan mennyi
ségben és méreti megkötöttség nél
kül az OEF utasítása szerint, viszont
a bányák csak kötött méreteket fo
gadnak el, ezért ezt a választékot
erdő gazdaságunknak a múlt évben is
nagy többletköltséggel és veszteség^
gél kellett átdolgoznia. Ugyancsak
OEF rendelkezés írja elő a bányafa
többtermelését isj, többek között
olyan módon, hogy a 18 cm átmérőjű
anyagot inkább bányafának, mint
III. osztályú fűrészrönknek hossztol
juk. Ugyanakkor a bányák ezt a IV.
vastagsági csoportnak megfelelő bányafát nem akarták elfogadni, és
csak hosszabb, izgalmas tárgyalás
után tudtuk a szállítást lebonyolítani.
Átvétel a kitermelés helyén

Mindennemű súrlódás kiküszöbölé
se érdekében megszívlelendőnek tar
tom Schneider Jenő igazgató elvtár
sunknak a javaslatát, hogy a faanyag
átadása, illetve átvétele a kitermelés
helyén történjék:. Az erdőn minőségi
leg átvett, az 'átvevő által lebélyeg
zett rönköknél elkerülhetnénk az
utólagos kifogásolásokat. Az átvevő
pontosan -tudattá, milyen és mennyi
anyaggal számolhat s annak szállí
tási ütemezését is mindenkor megad
hatná.
Orth Pál
erdőhasználati csoportvezető,
Keszthely
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Jxtsuk a
Erdőgazdálkodásunk hírhedt ellensége és károsítója mind pajor, mind nemző korban a cserebogár.
Nagyjából négy egymáshoz hasonló fajtáját különböz
tethetjük meg: 1. Közönséges cserebogár (Melolontha
vulgaris). 2. Gesztenye vagy kurtafarú cserebogár (Me
lolontha Hypocastani). 3. Homoki cserebogár (Melo
lontha fullo) és 4. sárga, illetve júniusi cserebogár.
Életmódjuk, károsságuk majdnem azonos és azért cse
rebogár néven együttesen tárgyalom, tekintve, hogy
hasonló védekezési módokat kell irtásukra alkalmazni.
A nemző azzal káros, hogy fás növényeink levelé
vel táplálkozik. Fő csemegéje a tölgy, de mellékesen
egyaránt rágja a nyír, nyár, vörösberkenye, bükk,
juhar, hárs, vadgesztenye, fűz, kőris, akác lombját,
valamint a luc-, jegenye- és vörösfenyő zsenge tűit,
azonkívül az erdei- és lucfenyő hím virágait is. Te
kintve, hogy a meleget nagyon szeretik, így mérsékelt
fellépésük esetén a nekik kedves táplálékot nyújtó,
körülrepülésre igen alkalmas, szabadon álló fákat tel
jesen lekoposztják.
A pajorok gyökerekkel táplálkoznak, egyáltalán
nem válogatósak, ugyanis az útjukba eső mindennemű
gyökeret kikezdenek. A cserebogárnak kedvező lét
feltételeket szabad, napos, laza talajú helyek biztosí
tanak és ha ilyen helyeken kedvező lombtáplálékot
nyújtó fák is vannak, igen nagy tömegben szaporodhatik el.
A rajzási idő tájegységenként változik, ezért áp
rilis második felében kezdődik és eltarthat június
elejéig. Naponkénti rajzás napnyugtától zümmögés
közben kezdődik és a fokozódó sötétedéssel szűnik
meg. Utána a bogarak a fák leveleire telepednek le
és megkezdik a rágást, ami egész reggelig, a hűvös
idő beálltáig tart, ugyanis a sok rágástól kifáradnak
és a hidegtől megdermednek. A párosodás után kb.
20—30 óra múlva a nőstény leszáll a fáról és befúrja
magát a talajba 15—20 cm mélyen, ahol egy csomó
ban 15—25 db kendermag nagyságú petét rak. A pe
ték 5—6 hét múlva kikelnek, mint pajorok.
Az első évben a pajorok együtt maradnak és ez
idő alatt felbomlott növényi anyagokkal, gyökérsző
rökkel táplálkoznak. Ősszel a hideg elől 30—40 cm

A Soproni Erdőmérnöki Főiskola
tavalyi jubileumi ünnepsége alkal
mával érdekes, közvetlen hangú leve
let kapott egyik régi növendékétől.
Gasparik Pál nyugalmazott erdőta
nácsos küldte a levelet egykori Alma
Materének. A jelenleg 97 éves „öreg
diák“ 1881-től 1884-ig volt az akkor
még Selmecbányán működő főiskola
ösztöndíjas hallgatója s neves pro
fesszorok, Scholtz, Fekete, Szécsi elő
adásait látogatta. Ezekből az időkből
elevenít fel néhány kedves, derűs
epizódot levelében.

*
Fekete professzor a vadászattant is
előadta. A vizsgán az egyik hallgató
gyenge feleletet adott, mire a profeszszor „mentőkérdésnek“ végül a nyulat adta fel. A vizsgázó azonban csak
annyit ismételgetett: a nyúl, a nyúl...
Egyik társa igyekezett súgással segí
teni rajta: van neki két nagy füle. A
tanár: vagyon neki is ... A súgó: rö
vid farka ... A vizsgázó: rövid far
ka ... Tanár: vagyon neki... Vizs
gázó a súgó után: farka alatt fekete
pont... Tanár (kissé meghökkenve):
köszönöm elég.

mélyen befúrják magukat a talajba, sőt új csemete
kert létesítésekor már 55 cm mélyen is találtam. Áttelelés után szétszélednek, ez már a második évük és
most már a finom, zsenge gyökerekkel táplálkoznak,
ezzel károsítanak őszig. Most a tél hidege elől ismét a
talaj mélyébe húzódnak, tavasszal mint harmadévesek
már a vastagabb oldalgyökereket rágják és a karógyökerek héját foltokban, vagy egészen körben rágják
le s ez a csemete vagy fácska halálát okozza. A har
madik év júliusában vagy augusztusában befejezik a
rágást és bábuinak. Ugyanis a fejlődési idő az éghaj
lattól függ, így 3 évtől 5 évig megy végbe.
A cserebogár évente sokmilliós kárt okoz. Rövid
számítás alapján országunkban az erdősítések 10 szá
zalékát, valamint a csemetekertek csemetetermelésé
nek 5 százalékát vegyük is csak pajorkárosításnak,
akkor is több mint 200 millió darab csemeténk pusztul
el évenként, aminek értéké 20 millió forint. A másik
veszteség a cserebogár nemző alakban történő káro
sítása, amikor a drága tölgyeseink egy részét teljesen
lekoposztják és ezáltal tetemes növedékveszteséget
okoznak.
Annak érdekében, hogy komoly országos ered
ménye legyen a cserebogárirtásnak, javasolom rende
letileg szabályozni a tömegesen megjelenő rajzások
alkalmaival reggelenként 4—9 és délután 16—19 óra
között ponyvákba-lepedőkbe rázatni, majd kádakba
rakni és leforrázni, és utána száríttatni, tekintve, hogy
aprójószágok takarmányozására kiválóan alkalmas és
így a kifizetett gyűjtőbér meg is térül. Amennyiben
pedig szénkéneggel történne a kádakban való leölé
sük, keveréktrágya készítéséhez lehetne felhasználni.
Az irtásban sokat segítenek a denevérek és a sere
gélyek, továbbá ölyvek, vércsék, baglyok, kecskefejű
varjak, gébicsek, sün, görény, róka stb., de ez még
nem kielégítő.
Minden vonatkozásban irtsuk a cserebogár nemét,
faját egyaránt, ezzel is nagyban hozzájárulunk először
a faimport csökkentéséhez, másodszor a fejlesztési ha
tározat célkitűzéséhez, hogy többet, jobban és olcsób
bat adhassunk népgazdaságunknak.
Németh Vilmos
Kaposvár.

„(Mediák”
(iiilékciluíl
\_____________ J
A kőzet- és ásványtani vizsgán
Winkler tanár a döcögve felelő vizs
gatevőnek a kezébe adott egy teljesen
víztiszta ásványt. A vizsgázó nézi,
nézi, de nem ismeri meg. Tanár:
nyalja meg. Vizsgázó (örömteli felis
meréssel): só. A tanár ezután egy ró
zsaszínű ásványt adott a kezébe, de
ezt sem ismerte meg a vizsgázó. Ta
nár: nyalja meg. Vizsgázó: ez is só.
Végül egy fekete ásványt nyújtott a
kezébe, az előzőkhöz hasonló ered
ménnyel, de a vizsgázó ezt már fel
szólítás nélkül is megnyalta és öröm
mel jelentette ki: ez is só. Tanár, bó
logatva: így a marha is megismeri.

Selmecen farsang idején minden
szombaton este bál volt a dohány
gyárban, amelyen néhány akadémi
kus is részt vett. Ezek között volt
Wieland Bandi őserdész hallgató.
Egyszer az akadémikusok és a szin
tén jelenlevő filiszterek — aki nem
akadémikus, az filiszter — között né
zeteltérés pattant ki, de a rendőrség
megelőzte a nagyobb bajt, bűnjelként
lefoglalta azonban a Wieland kezé
ben levő dorongot. A rendőrségi tár
gyaláson a kapitány Wieland elé téve
n dorongot, megkérdezte: mi ez? Wie
land szakértőként megforgatva a
dorongot, fölényesen kijelentette:
Abies excelsa. A kapitány el
mosolyodott és megszüntette az eljá
rást.

*

Más, az akkori életből: Az Ung
megyei államépítészeti hivatal főnöke
a Tisza zajlásakor a következő táv
iratot küldte a minisztériumba: „Itt
állok a csapi hídon a híd inog alat
tam a torlasz olyan nagy, hogy a híd
elsodrása minden pillanatban várha
tó stop mitevő legyek stop.“ A rövid,
de velős választávirat: „Menjen le a
hídról stop.“
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Htját...
Ügy jött, nem is kopogtatott, csak
az asztalomra könyökölt.
Zümmögni kezdett a világ, és
egyszerre megbolydult a föld.
Indult a rög. Megnyúlt a bodza.
A nyír megfiatalodott.
Szerenádot adtak az éjben
a fel-felbugó traktorok ...

Már hajnalban riadt az élet,
és késő éjig nyúlt a nap.
Elszökött a víz a patakból,
a gólyák lesték? hol tartanak...?
Aztán
villám
Színek
— Eső

verejték hullt a rögre,
suhintott, villanó .. .
és fények kavarogtak:
kéne .. . jajdult a szó . ..

. . • így jött . . . Nem is kopogtatott, csak
vártan is, úgy rajtunk ütött,
s most őt zengjük . .. Én is kis szobámban,
s az udvaron ezer tücsök ...
Antalfy István

Angol módszer
erdei disznók ellen
Félreértés ne essék: nem a vad
disznót neveztük tévedésből erdei
disznónak. Vadon élő házi sertések
ről sincsen szó, a módszert Angliá
ban olyan emberek ellen alkalmaz
zák, akik az erdőben disznó módjára
viselkednek és étkezéseik után bá
dogdobozokat, üres gyufásdobozokat
és egyebeket hagynak hátra. Mivel a
módszer nagyon hatásos, közöljük,
talán nálunk is akad valaki, aki
eredménnyel alkalmazza:
Karácsony előtt néhány nappal a
Hampshire grófság egyik városában
postás csöngetett be egy családhoz és
egy nagy, érdekesnek ígérkező portos
csomagot kézbesített. A címzett —
a közelgő ünnepre gondolva — elfo
gadta és azonnal felbontotta. Üres
szardíniásdoboz, cigarettadoboz, sö
rösüveg, egy-két szelet penészes ke
nyér, egy tábla csokoládé összegyűrt
ezüstpapírja és néhány összetépett
újságlap került elő a csomagból,
vagyis mindaz, amit a család leg
utóbbi kirándulásán valahol az erdő
ben otthagyott.
Még több más erdei disznó is ka
pott ilyen hulladékokkal teli csoma
got. A Hampshire grófság természet
barátai ugyanis hadjáratot indítottak
az erdők bemocskolói ellen és mint
egy ötven ilyen csomagban küldték
meg előbbi tulajdonosaiknak a neve
lő értékű tárgyakat. A mozgalomban
az ifjúság tevékenyen részt vesz és
az erdőben kószálva feltűnés nélkül
figyeli, hogy a kirándulók mit hagy
nak hátra pihenőhelyeiken. Utána
érdekfeszítő nyomozás következik. A
máshonnan gépkocsin vagy motoron
érkezettek címét a rendszám alapján
kutatják fel, a helybelieket — ha
csak nem ismertek — a nyomozóte
hetség teljes latbavetésével követik
feltűnés nélkül a lakásukig.
Az erdei disznó eléggé elterjedt
faj, talán hasonló módszerekkel ná
lunk is védekezhetnénk ellene.
(Az Allgemeine Forstzeitschrift
nyomán.)
G. A.

Dr. Vbrizsy Gábor Kossuth-díjas:

Vegyszeres gyomirtás
A gyomosodás világszerte égető
probléma a mezőgazdaságban és az
erdőgazdaságban egyaránt. Százalé
kosan is jelentős, méreteiben pedig
szinte felbecsülhetetlen termelési ki
esést okoz a gyomnövények térfogla
lása, élősködése, rengeteg közvetlen
és közvetett kártétele. Nem csoda, ha
a hormonos szerek jóformán felfede
zésükkel egyidőben terjedtek el a
gyakorlatban, hogy kapva-kaptak az
olcsóbb, gazdaságosabb, kevesebb
kézi munkaerőt igénylő vegyszeres
gyomirtáson. Az eljárás értékelésé
ben megoszlottak a vélemények. A
„kémizálás“ túlzó hívei ebben látták
a gyomkérdés teljes és végleges meg
oldását. Mások viszont féltették a
természetes biológiai egyensúlyt, az
egészséges talaj életet a derűre-borura alkalmazott vegyszerektől. Sokan
a vegyszeres gyomirtás hatékonysá
gát csak az egyszikűek — elsősorban
a gabonafélék védelmében látják.
Ezekre a bőven vitatott kérdésekre
ad szabatos választ Ubrizsy könyve.
Helyes arányérzékkel méri fel a
vegyszeres gyomirtás jelentőségét és
területét. Nem hirdeti „egyedül üd
vözítő“ módszernek, de rámutat két
ségtelen előnyeire — különösen a
munkaerőmegtakarítás terén. Ismer
teti nemcsak a jelenleg használt, ha
nem a közeljövőben forgalomba ke
rülő vegyszereket is. Széleskörű kí
sérletek és tapasztalatok alapján kö
zöl adatokat a szerek bevált alkal
mazási módjára, adagolására. Sorra
veszi a szántóföldi, kertészeti, erdé
szeti kultúrákat, s útmutatást ad a
sajátos gyomnövényzet elleni véde
kezésre. Külön fejezetben foglalko
zik a fás és cserjés növényekkel, va
lamint egyes területek teljes növénytelenítésével.

Táblázatokba foglalja a hazánk
ban honos gyomnövényeket, közli ér
zékenységüket, illetve ellenállóké
pességüket a vegyszerekkel szemben,
s eligazít a leggazdaságosabb eljárás
megválasztása tekintetében. A könyv
egészében véve hasznos tájékoztatást
ad a tudománynak egyik fiatal, de
igen jelentős ágáról, s egyúttal segít
séget is a mezőgazda, a kertész és az
erdész mindennapi munkájához.

Lezögazdasági l^exíkon
az év legszebb könyvei közölt
Budapesten, a Könyvklubban
tartották meg az elmúlt évben ki
adott legszebb magyar könyvek
kiállítását. Ezzel egyidőben hir
dették ki a Könyvművészeti Bi
zottság döntését az 1958. év leg
szebb könyveinek elbírálásáról.
A bizottság immár hatodik éve
foglalkozik a kiadók működésével
könyvesztétikai szempontból. Az
idén azonban már a könyvek célja
és tartalma szerinti csoportosítás
ban határozták meg az év leg
szebb, illetve dicséretre érdemes
kiadványait. A negyedik csoport
ban, a tudományos és szakmai ki
adványok között a Mezőgazdasági
Lexikon az első díjat nyerte.
Ugyanakkor
a
Mezőgazdasági
Könyv- és Folyóiratkiadó Válla
lat kiadványai közül dicséretben
részesült Brozik—Regius: Almástermésüek című és Hinfner—
Csák: A burgonya tő- és levélbe
tegségei, károsodásai című könyv.

Tájképét festek,
Az alkonyt várom .. .
Lelkem kiterítve
Mint fehér vászon.

Suhog a fenyő,
Rezeg a nyírfa,
Virágait a
Hars is kinyitja.

Ecset a gondolat
Mérték a szemem,
Festék a sok láng
Égő szívemen.

Bennem zeng a táj
Forró énekével,
Majd egykor lelkem
E tájjaL ég^ el...

Tájképet festek,
Az alkonyt várom . ..
Lelkem kiterítve,
Mint fehér vászon.

Kapornaky Gyula
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lós 1919-es bevonulásától a nyilas téboly
eszelős tombolásáig, a tömeggyilkos, fu
tóbolond Szálasi Ferenc rémuralmáig. A
darab rendezése és összeállítása Kolonits
Hona kiváló munkáját dicséri.
Végül még egy új magyar filmről szá
molunk be röviden, címe: A HARANGOK
RÓMÁBA MENTEK. A történet 1945. áp
rilisában, egy kisvárosban játszódik, a
városka fiataljainak izgalmas óráit lát
hatjuk a felszabadulás pillanatáig. A ki

Érdekes és szép alkotás az ÁLMATLAN
ÉVEK című új magyar film; három küz
delmes évtized történetét sűrítik öt kü
lönböző elbeszélésbe, öt kis dráma, em
beri sorsokról, az események színhelye
Csepel, de játszódhatna az ország bár
melyik más részén is. A forradalom első
leheletét érezzük az 1916-ban játszódó
történetben, majd a proletárdiktatúra győ
zelmei és tragédiája elevenednek meg
1919-ben, fojtó válság, nyomasztó légkör
1932-ben, az illegális párt küzdelme 1942ben, majd az egész fehérkorszak haldok
lása és végül a szabadság virradata
1945-ben. Ezek a történelmi tényezők ad
ják az új kiváló film meséjének keretét.
A film nagyvonalú rendezéséért Máriássy
Juditot illeti a dicséret. A kiváló színé
szek egész sora vonul fel az egyes jele
netekben. Ezek közül is kiemelkedik
Makláry Zoltán tragikus portás bácsija,
Tőrőcsik Mari kedves orgánumával felejt
hetetlen rikkancslányt mutat be. Vass
Éva aránylag rövid szerepében egészen
kiválót alkot. Ruttkay Éva különösen a
film első képeiben elragadóan kedves. A
többi szereplők közül elsősorban Bulla
Elma, Tordy Géza, Agárdy Gábor és
Zenthe Ferenc játéka tetszett.
1944. szomorú
karácsonyán,
valahol
Csehszlovákiában játszódik az AKKOR
KARÁCSONYKOR című csehszlovák film;
mélységesen humánus mondanivalója so
káig a nézők emlékezetébe vésődik.
A kapitalista város bűnhalmazát igyek
szik bemutatni a PER A VAROS ELLEN
című magyarul beszélő, olasz film. A jó
szándékkal készült, de túlzottan bonyo
lult, időnként ponyvaregény ízű bűnügyi
történet mélyen alatta marad a többi ki
tűnő olasz darab nívójának.
Kalandos és izgalmas film a KÉMEK
A TISZÁNÁL című, szovjet alkotás. A
fordulatos kémtörténet Nyugat-Ukrajna
egyik határmenti falujában játszódik. A
szép felvételek is hozzájárulnak a néző
szórakoztatásához.
Ugyancsak kellemes szórakozást jelent
a KETTŐNK TITKA című magyarul be
szélő, francia—olasz közös film. A könynyed, derűs történet főszerepeit Yves
Montand és Aldo Fabrizi alakítják.
Gyorsan pergő, izgalmas történetet ve
tít elénk a FÉNYEK A FÖLD ALATT c.
lengyel film, egy katonaszökevény és egy
lengyel lány sorsát mutatja be a második
világháború sötét napjaiban.
Új, egész estét betöltő, rendkívül ér
dekes
magyar
dokumentumfilm
AZ
UTOLSÓ FELVONÁS. A film az úri Ma
gyarország haláltáncáról szól. Hazánk e
korszakának tragikus napjai elevenednek
meg a filmkockákon, egykori újságok,
könyvtárak, számos országból összegyűj
tött filmtekercsek nyomán. Horthy Mik

A Kémek a Tiszánál című szovjet film
egyik jelenete

tűnően sikerült ÁLMATLAN ÉVEK című
darab után, e film csalódást okozott, az
alkotók képtelenek voltak az izgalmas
témát hitelessé tenni, még kevésbé ma
radandót alkotni. A fiatalok szerepeit
nagyrészt kezdő színészek alakítják. Az
ismert színészek közül Gábor Miklós, La
dányi Ferenc és Pécsi Sándor jelennek
meg a vásznon. A szép felvételek elle
nére is sokkal többet várunk a következő
magyar filmektől.

poer
A Budapesti Erdészeti SC sportolói és
pártolói április 8-án új elnökválasztásra
ültek
össze.
A
sportklub
elnökévé
I m r e h Jánost választották meg. A klub
minden barátja reméli, hogy az új el
nökség hosszabb életű lesz, mint a múlt
évben választott és tagjai valóban min
dent megtesznek a szakma sportjának
fejlesztése érdekében.
*
A Budapest I. osztály nyugati csoport
jában játszó Erdészeti SC labdarúgó csa
pata a tavaszi fordulót a 9. helyen kezdte.
A bemutatkozás jól sikerült, mert az első
mérkőzésen a Karhatalmi Dózsát 3:1
arányban legyőzte. A további jó szerep
lések azonban elmaradtak s az azóta le
játszott öt mérkőzéséből csupán három
pontot szerzett a csapat. Eredmények:
Bp. Mávaut—Erdészet 4:1;
Erdészet—
Bécsiúti Építők 2:2; Tipográfia—Erdészet
3:2; Szállító Berendezések—Erdészet 0:0
gólaránnyal, a két pontot az Erdészet
kapta meg, mert az ellenfél nem állt ki.
Ezek után a csapat már a tizenkettedik
helyen áll.
*
Az asztalitenisz szakosztályban igen elé
gedettek az elmúlt időszak eredményei
vel. A Budapest II. osztályban szereplő
férficsapat a bajnokságot megnyerte,
miután egyetlen egy mérkőzését sem
vesztette el. Ezek alapján az 1959—60. baj

noki évadban már a Budapest I. osztály
ban szerepel. A Budapest I. osztályban
játszó női csapat is befejezte a bajnok
ságot és a harmadik helyen végzett.
A szakosztály nagy sikert könyvelhe
tett el a MEDOSZ országos bajnokságán
is, miután az összesített versenyt a Bu
dapesti Erdészet csapata nyerte 176 pont
tal a 72 pontot szerző második helyezett
előtt. E versenyen a női egyéniben első
Ivánicsné, a harmadik Fülöpné, az Er
dészet játékosai. A női párost pedig Ivá
nicsné—Fülöpné nyerte meg.
♦
Az NB I-es nagypályás kézilabda csa
pat — mint korábban megjósoltuk — első
mérkőzésein nem tudott megbirkózni
nagytudású ellenfeleivel.
Eredmények:
Békéscsabai MÁV—Erdészet 7:3; Erdészet—
Csepel 7:13; Erdészet—Vasas 8:12.
A Budapest I. osztályban játszó kispá
lyás férfi csapat két mérkőzését meg
nyerte, kettőt pedig elveszített. Érdekes,
hogy hazai pályán a csapat biztosan
nyerte mérkőzéseit. Részletes eredmé
nyek: III. kér.—Erdészet 9:6, ErdészetAutóbuszüzem 14:8,
Lampart—Erdészet
10:7 és Erdészet—Soroksár 15:8.
Az ifjúsági csapatot a szakosztály át
szervezte, illetve megszüntette. Helyette
létrehozott egy serdülő csapatot, amely a
bajnokságban első mérkőzését a XXI.
kerületi sportiskola ellen 9:7-re meg
nyerte.

RÍ)NK TRAGÉDIA

Az egyik fekvő rönk: Veled mi történt? Miért röpítettek ki a fűrészcsarnokból?
A kizuhanó rönk: Jaj, ne is kérdezd! Kidobtak, mert iszonyú görcseim vannak...
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Kinevezés. Az Országos Erdészeti
Főigazgatóság vezetője Kovács Gá
bor, békési lakost a Békés megyei
Kosáripari Vállalat igazgatójává,
Dormán András műszaki vezetőt a
vállalat főmérnökévé, Juhos Imrét
pedig főkönyvelőjévé nevezte ki. —
Mittelmann Miksa mb. osztályvezetőt
a főigazgatóság faipari főosztálya
termelési és ipari ellenőrzési osztá
lyának vezetőjévé nevezték ki.

*
Műszaki csoportvezetői értekezlet.
Az OEF műszaki fejlesztési osztálya
az erdőgazdaságok és az erdőgazda
sági vállalatok műszaki csoportveze
tői részére kétnapos műszaki érte
kezletet tartott. Első nap az Erdőterv
bevonásával az építőipar új költség
vetési és árrendszerét ismertették a
résztvevők előtt, a második napon
Cornides György tartott előadást az
erdőfeltárási alaptervek elvi alapjai
ról. Ezzel kapcsolatban részletesen
foglalkoztak erdőfeltárási helyzetünk
időszerű problémáival.

*
Az Erdő áprilisi számában Babos
Imre dr. a homoki táj csoporton folyó
erdőgazdálkodás problémáival foglal
kozik. Áttekinti az ország hat homo
ki termőhelyét: a somogyi homok
hátat, a Nyírséget, a kisalföldi homo
kot, a tengelici homokot, a Duna—
Tisza közi homokhátat és a Jászsá
got. Tanulmányában megkísérli, hogy
bizonyos fokig egységes elveket álla
pítson meg erre a területileg össze
nem függő, de sok) vonatkozásban
hasonló táj csoportra. Ugyanebben a
számban találjuk többek között a

HÍRE k
szocialista erdőgazdaság közgazdasá
gi kérdéseivel foglalkozó moszkvai
értekezletről kiadott hivatalos tájé
koztatót, valamint Madas András
előadását, amelyben az említett ér
tekezleten ismertette a magyar erdő
gazdaság problémáit.
*
Az ország legöregebb szelídgesztenye-fáját a kőszegi hegy oldalában,
Királyvölgyben tartják számon. A
hagyományok szerint már 700 éves
nél is idősebb. A hatalmas törzsű
s ma már elhalófélben levő fáról
tavaly azt állították a botanikusok,
hogy az idén már nem terem. A
vén gesztenyefa azonban megcáfolta
a feltevést: ágainak nagy része ki
rügyezett s 70—80 kiló termésre le
het számítani.
*
Harmincöt holdon létesítettek erdősávokat a kunszentmártoni Zalka
Máté tsz tagjai. A nyárfacsemetéket
az erdőgazdaságtól kapták, az akác
csemetéket pedig saját csemetekert
jükben termelték. A pártkongresszus
tiszteletére a tsz 4-es számú brigádja
faápolási versenyre hívta ki a má
sik öt brigádot.
*
Óriási rétisast fogtak Veszprém
megyében Keszthely környékén. A
sas szárnyának hossza kifeszítve
meghaladja a 2 métert.

Meghosszabbították a fásítási hó
napot Hajdú-Bihar megye fiataljai.
A hivatalosan befejeződött Fásítási
Hónap után még többtízezer facse
metét kértek a fiatalok, amit május
elsejéig ültettek el. így közel 1 mil
lió csemetét és suhángot használtak
fel a meghosszabbított Fásítási Hó
nap ideje alatt.

*

A debreceni állat- és növénykertet
május elsején ünnepélyesen átadták
rendeltetésének.
*

Sikerrel zárult a Fásítási Hónap
Szolnok megyében. Az erdőgazdaság
dolgozói közel száz hektárral na
gyobb területet telepítettek be, mint
amekkorát eredetileg terveztek.
*

Külföldi útra küldik hat legjobb
fiatal fásítójukat a zalai Kőolajipari
Vállalat kiszistái. A vállalat fiataljai
ugyanis 15 000 gyertyáncsemetét és
3200 darab vadgesztenye, valamint
nyárfasuhángot ültettek el az üzem
területén s ezzel több mint 5000 fo
rint bevételre tettek szert, amit az
erdőgazdaság fizet ki számukra.
*

Nagyszabású fásítási terv megvalólósítását kezdték meg Kiskunmajsán.
Három kilométer hosszúságban zöld
övezetet létesítenek a község körül.

★
Kiterjedt erdősávot telepítenek a
Pécs-meszesi bányászvárosban. A
következő években 25 holdnyi terü
let fásítását tervezik.
*

Sopron zöldövezete a megvalósulás útján
Sopronban az uralkodó szél állan
dóan az északra-északnyugatra nyíló
sopronkőhidai völgy felől fúj a vá
ros felé. Viszi magával a Rákospa
tak völgyének laza kotutalaját. El
nyomorítja az állami gazdaság sok
százholdas gyümölcsösének fáit. Té
len behordja hóval a fertőrákosi
utat, nyáron pedig megkeseríti a Tó
malmon fürdőzők örömét. Ennek a
helyzetnek az enyhítésére a vá
rosukért annyira rajongó soproniak
már több javaslatot tettek, míg vég
re az idei fásítási hónap keretében a
szép tervek elindulhattak a megva
lósulás útján. Az Erdőmérnöki Főis
kola erdőtelepítési és fásitástani
tanszéke öt, egyenként 500—1500 m
hosszú erdősávot tervezett a szeles
völgyön át és az összesen több mint
4 km hosszú sávrendszer két sávját,
1,4 km hosszúságban, a soproni ta
nulóifjúság
lelkes támogatásával
már el is telepítette. Több mint 200
fiatal mintegy 7000 suhángot és cse
metét ültetett el, valamint 25 000
fűzdugványt dugványozott el. Több
ezer forintos társadalmi munkával
járultak tehát hozzá Sopron zöld
övezetének kialakításához.
A mezőgazdaság
megsegítésén,
valamint a város szélvédelmén kívül
a sávok oktatási és kutatási célt is

szolgálnak, mert több mint 20 fa- és
cserjefajt ültettek el, amelyek a gon
dos munka és a kedvező tavaszi idő
járás hatására már szépen zöldéi
nek. A győri erdőgazdaság és a sop
roni tanulmányi erdőgazdaság kiváló
ültetési anyag biztosításával, a sop
roni állami gazdaság pedig az ifjú
ság kiszállításával, étkeztetésével já
rult a munka sikeréhez. A gyönyörű
tavaszi napsütés, a szép táj, a válto
zatos és a fizikai munka megbecsü
lését elősegítő, de egyben a szakmai,
esztétikai nevelést is szolgáló vidám
faültetés, a hangulatos tábori kony
ha maradandó élményt jelentett az
ifjúság számára s a fiatalok lelkes
ígéretet tettek, hogy a megkezdett
munkát ősszel tovább folytatják.
Az őszi fásításnak különösen az
ad majd jelentőséget, hogy a városi
pártbizottság kezdeményezésére eb
ben a völgyben létesítenek a takács
köztársaság nagy mártírjának Kell
ner Sándornak az emlékezetére
azon a helyen, ahol a fasiszták meg
gyilkolták egy szép parkot is, mely
a tervezett sávhálózathoz szorosan
kapcsolódik s így az egész zöldöve
zet a „Kellner Sándor emlékfásítás“
nevet viseli.
Tompa Károly
egyetemi adjunktus, Sopron

A Gobi sivatag fásítását rövidesen
megkezdik a Kínai Népköztársaság
ban. Az 520 000 hektár nagyságú új
erdő telepítését az északi Sinkiang
tartományban kezdik el.
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Fiatal későinyárak a Balaton partján, a balatonöszödi partrészen
(Vajda Ernő felvétele)

A szombathelyi erdőgazdaság nagyerdei
kerületében több helyen nevelnek exotákat. A Chameciparis Lawsoniana csoport
értéket vezetékoszlopokat ígér
A sajókazai erdészet sajóvelezdi kerületében 14 hektárnyi
erdeifenyőt telepítenek. Képünkön: a Dózsa brigád munka
közben

Veszélyessé válható alomtüzet fékeznek meg a Rakacaszend
község közelében levő erdőben

2000 nyár, nyír, ezüstjuhar és kőris suhángot ültettek el
gödörfúró-géppel a gödöllői alsóparkban

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

ERDŐGAZDASÁ
GÉs FAIPAR

6
1959
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

Erdőgazdasági igazgatók

TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMA
Háromnapos közgazdasági to
vábbképző tanfolyamon
vettek
részt az erdőgazdaságok igazgatói.
A tanfolyam célja az volt, hogy az
erdőgazdasági vonatkozásban még
nagyrészt kialakulatlan, de igen
nagy jelentőségű közgazdasági
szemléletet megerősítse és elmé
lyítse, tisztázzon alapvető népgaz
dasági problémákat és feltárja a
népgazdasági fejlődésnek és az er
dőgazdasági munkának, valamint
távlati terveinek szerves összefüg
géseit.
A Budapesten,, a Technika Há
zában megtartott tanfolyam beve
zető előadását

dr. Balassa Gyula
miniszterhelyettes, az Országos Er
dészeti Főigazgatóság vezetője tar
totta: Az erdőgazdaság helye a
népgazdaságban címmel. Előadá
sában dinamikus mozgásában vizs
gálta erdőgazdaságunk fejlődésé
nek alapjait, az elmúlt rendszer
által reánk hagyott állapotból ki
indulva
távlati
célkitűzéseink
megvalósítása
alapfeltételeinek
részletes elemzéséig.
A második előadást

Madas András
főosztályvezetőhelyettes (Országos
CÍMKÉPÜNK

Tervhivatal), az Országos Erdé
szeti Egyesület elnöke tartotta
meg. Az erdőgazdasági termékek
világpiaci helyzetével foglalkozott
és elemezte a fafogyasztás alaku
lását
mind világviszonylatban,
mind pedig hazai viszonylatban.
Az előadás tanulságai igen széles
körű perspektívát nyitottak a hall
gatóság előtt erdőgazdálkodásunk
továbbfejlesztésének tendenciái te
kintetében.
A továbbképző tanfolyam másridiik napján

Kaiser Tibor
főelőadó (OEF) Az erdőgazdasági
termékek árainak jellemző vonásai
címmel tartott előadást és világos
képet rajzolt egész árrendszerünk
ről, valamint a termelői árak leg
utóbbi rendezésének jelentőségé
ről s ezen belül a faárakat alakító
tervgazdálkodási elgondolásokról.
Ugyanennek a napnak második
előadását
Sáli Emil
főosztályvezető (OEF) tartotta Maayarország erdő állományának je
lenlegi helyzete és a távolabbi ki
látások címmel. Az erdőrendezési
munkák legújabb eredményeinek
felsorakoztatásával igen nagy ha
tást gyakorolt a hallgatóságra.
A harmadik napon

Halász Aladár
fő osztályvezető (OEF) az erdőgaz
daságok tervezési rendszerének,
fejlődésének és a fejlesztés problé
máinak fejtegetésével tette teljessé
a közgadasági továbbképző anya
gát. Az előadás hasznos útmuta
tást adott a napi kérdésekben
éppen úgy, mint az erdőgazdálko
dás távolabbi tervfeladatai tekin
tetében.
Végül

A Budapesti Fűrészek szolnoki telepén
működő rakodógép nagy segítséget jelent
a fűrészáru vagonba rakásánál

Imreh János
fp osztályvezetőhelyettes
(OEF)
foglalkozott az erdőgazdálkodás
hatékonyságának gazdasági muta
tóival és az erdőgazdaságok köny
velési rendszerével.
Mindvégig
gyakorlati jelentőségű előadásával
segítséget adott az erdőgazdasági
igazgatóknak, hogy a számvitel
döntő kérdéseiben minél jobban
táj ék ozódhassanak.
Az előadásokat élénk, beható
konzultációs vita követte.

Jelentkezés
az erdészeti technikum
levelező oktatására
A négyéves erdészeti technikumi
levelező oktatás 1960. tanévére ez évi
augusztus 15~ig lehet jelentkezni. Le
velező oktatás indul mind a soproni,
mind pedig a szegedi erdészeti tech
nikumon. A levelező oktatásra azok
jelentkezhetnek, akik 1. olyan mun
kakörben dolgoznak, amelynek ellá
tásához középfokú erdészeti képesí
tésre van szükségük; 2. elvégezitek
az általános vagy elemi iskola nyolc
osztályát, illetve az ezzel egyenértékű
középiskola négy osztályát; 3. kétéves
szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A
jelentkezési kérelemhez mellékelni
kell a születési anyakönyvi kivona
tot, az utolsó iskolai bizonyítványt,
rövid életrajzot, a munkahely vezető
jének javaslatát és a kétéves szak
mai gyakorlat igazolását. A kérelme
ket a technikum igazgatójához kell
beküldeni.

Az újítási előadók versenye
Az idei első negyedévi értékelés
alapján az OEF irányítása alá tartozó
iparvállalatok újítási előadóinak ver
senyében 1—2. Bősze Ferenc (Hárosi
Falemezművek) és Fodor László
(Szentendrei Kocsigyár) egyenlő pont
számmal, 600—600 forint jutalom. 3.
Szén Árpád (Füriem) 300 forint. Az
erdőgazdaságok újítási előadóinak
versenyében 1. Rössler Károly (Szé
kesfehérvár) 500 forint; 2. Éliás La
jos (Szolnok) 400 forint; 3. Bősze Ala
dár (Nagykanizsa) 300 forint; 4. Nigriny Zoltán (Pécs) 200 forint jutalom
mal.
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A mi fiatal mérnökeink
Egésznapos megbeszélésre gyűl
tek össze Budapesten, a MEDOSZ
székházában a fiatal erdőmérnö
kök, az 1956-ban, 57-ben, 58-ban
végzett ifjú szakemberek. A kon
ferenciát az Országos Erdészeti
Főigazgatóság
kezdeményezte,
hogy kötetlen formák közt, ba
ráti beszélgetésben ismerje meg
fiatal
műszaki
szakembereink
gondjait, bajait, egyéni problé
máit, az országos nagy feladatok
hoz kapcsolódását, véleményüket,
javaslataikat az erdőgazdaság fej
lesztése és az erdészet dolgozói
nak problémái tekintetében. A
megbeszélés egy-kettőre kialakult,
bizalommal teljes légköre igazolta
a kezdeményezés helyességét: a
mi fiatal mérnökeink tudatában
vannak annak, hogy erdőgazdasá
gunk műszaki fejlődésének jöven
dője a kezükben van és ehhez a
feladathoz méltó komolysággal,
felelősségérzéssel tudnak gondol
kozni még a sokszor fájó egyéni
bajaikról is, de ugyanakkor csillo
gó szemmel és felizzó lelkesedéssel
tudják vállalni szocialista hazánk
építésének az ő fiatal vállaikra
nehezedő súlyát.
A három évfolyamban Végzett
fiatal mérnökökhöz a konferencia
előkészítése során a főigazgatóság
kérdőíveket küldött ki. összesen
97 válasz érkezett be. Ezek
szerint a 97 erdőmérnök közül
már hatan erdészetvezetők; egy
fiatal erdőmérnök fűrészüzemi
üzemvezető. De ezen felül is igen
sokan dolgoznak már felelős be
osztásban. A megbeszélésnek ép
pen egyik alaptémája volt, hogy
az erdőgazdaságokban mutatkozó
súlyos mérnökhiány következté
ben igazán gyakornoki időt alig
töltenek a mai fiatal erdőmérnökeink, hanem azonnal bevetik
okét a „mély vízbe“ és alig-alig
fordul elől, hogy a főiskoláról ki
kerülő fiatal szakemberünk első

gyakorlati esztendejét nagy tudá
sú, széleskörű tapasztalatokkal
rendelkező
idősebb
munkatárs
irányítása alatt tölthetné. A fel
szólalók egész sora ugyanúgy,
mint a kérdőívre adott válaszok,
mind azt sürgetik, hogy a fiatal
mérnökök egy évig valóban gya
kornokként, közvetlen felelőssé
get jelentő beosztás nélkül dolgoz
hassanak. Azt is helyesnek tart
ják, hogy a gyakornoki év idején
valóban olyan főnök mellé kerül
jenek, aki képesítésénél, szaktu
dásánál, de emberi adottságánál
fogva is alkalmas arra, hogy az
életbe elinduló fiatal mérnöknek
tanítómestere legyen.
Közvetlenül kapcsolódik ehhez
a problémakörhöz az a kérdés is,
hogy milyen módon képezik ma
gukat tovább fiatal erdömérnökeink, mióta a főiskoláról kike
rültek. Kétségtelen, hogy ennek
igen sok nehézsége és gátja van.
Itt kellene még nagyon-nagyon
sok segítséget adni fiatal szakem
bereinknek. Nemcsak azért, mert
jelentős részük falvakban, esetleg
még a falvaktól is messzebb lakik,
nincs közvetlen kapcsolata könyv
tárral, más szakemberekkel, nem
tud részt venni szakmai vitákban,
hanem azért is, mert a hirtelen
rájuknehezedő felelősségteljes be
osztás, az egyéni problémákkal
való viaskodás idejüket, energiá
jukat a kelleténél nagyobb mér
tékben köti le. De ha ezt figye
lembe vesszük is, keveselnünk
kell, hogy a kérdőíveket kitöltő
97 fiatal közül mindössze ketten
tanulnak idegen nyelvetDe mindezen túl mégis öröm
volt hallgatni, ahogy fiatal mér
nökeink egyre-másra vetettek fel
olyan problémákat is, amelyek azt
mutatják, hogy a szakmai élet leg
égetőbb kérdései milyen közéi áll
nak a szívükhöz. „Nem sírni jöt
tünk ide, nem panaszkodni“ —

mondotta a jászberényi erdészet
ből jött Dózsa László. De helye
sen mutatott rá, hogy az új értel
miségnek a falvakban milyen sok
nehézsége van, éppen abban a te
kintetben, hogy szellemi vezetői
funkcióját teljesítse. Ám kétsze
resen nehéz a fiatal erdőmérnök
nek, aki nem akar elfásulni a napi
problémákban és nem akar a mű
szaki színvonalból sem veszíteni.
Nehéz, mert a kultúrától még job
ban el van szigetelve, mint az agronómus, vagy a tanító.
Ennek ellenére egyre-másra je
lentkeztek a problémákkal az
egyes felszólalók, bizonyítva, hogy
szakmai érdeklődésük friss és ele
ven, hogy a műszaki színvonalból
nem engednek. Szűcs László sür
gette, hogy a tornai kamat is le
gyen kiemelt fásítás. Leskó Já
nos a Feldmann—Sapiro vágás
mód alkalmazásának módszereiről
beszélt. Vanicsek Zoltán, mérai
erdészetvezető a tölgyrönk érté
kesítésével kapcsolatban vetett fel
hasznos
gondolatokat.
Mások,
akiknek hosszabb gyakornoki ide
jük volt, annak az időszaknak elő
nyeiről számoltak be, miképpen
ismerkedtek meg az erdőgazdaság
minden fontos munkaterületével.
Bartucz Ferenc boldogkőváraljai
erdészetvezető lelkesen beszélt
azokról a műszaki feladatokról,
amelyeket felelősségteljes munka
körében már eddig megoldott,
vagy ezután megoldani kíván. Ez
csendült ki a tizenhat felszólaló
szavaiból, ez csillogott a megbe
szélés több rpint százhúsz részt
vevőjének szeméből: mérnöki szin
ten akarunk gazdálkodni!
Hogy mit Jelent ez a mérnöki
szint? Keresztesi Béla főigazgató
helyettes fogalmazta meg rövid
felszólalásában, de valamennyi
fiatalnak a leikéből formálta a
szavakat: távlati terveinkben ma
gunk elé tűztük, hogy 40 száza

3
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

lékkai több fát termelünk az adott
területen a népgazdaság számára,
ehhez a feltételeket megteremteni
pedig csak mérnöki szintű gazdál
kodással lehet, s ennek a gazdál
kodásnak a színvonala az erdésze
tekben dől el. Mit várunk ezzel
szemben a fiataloktól? — tette fel
a kérdést és meg is adta a vá
laszt: szakmai szeretetett, alkotási
vágyat, szocialista jövőnk hűséges
szolgálatát.
A fiatal mérnökök találkozójá
nak tanulságai nem egy napra
szólnak. Az elhangzottak nem
szállhatnak el a levegőbe és nem
is szállnak el. A főigazgatóságon
a sor, hogy megtárgyalva a felve
tett javaslatokat, problémákat, az
életbe vigye át azt, ami a fiatalok
elképzeléseiben egészséges, gya
korlatilag kivihető gondolat. Ar
ról is gondoskodni kell, hogy
egyesek kisebb-nagyobb gond
jain, lakásproblémákon, beosztási
nehézségeken mihamarabb segíte
ni lehessen.
De a legfontosabb — amint azt
záró szavaiban dr. Balassa Gyula
főigazgató megállapította — ezek
be a fiatalokra komolyan lehet
építeni, a mi ifjú műszaki gár
dánkra komoly és nagy feladato
kat lehet bízni! Hangsúlyozta,
hogy ez az értekezlet legyen zá
loga annak a bizalomnak, amely a
felső vezetés és a fiatal mérnökök
között kialakult. Forduljanak min
den panaszukkal, sérelmükkel,
tervükkel, elgondolásukkal a fő
igazgatósághoz, de ugyanakkor le
gyenek tisztában azzal, hogy nem
csak a főigazgatóság, hanem első
sorban pártunk segítsége és tá
mogatása az, amire mindenkor
számíthatnak.
A mi fiataljaink — folytatta
Balassa elvtárs — akik becsület
tel tanultak és készültek hiva
tásukra, joggal lehetnek igénye
sek és kell is, hogy igényesek
legyenek. Érthető az a kívánságuk
is, hogy az első gyakorló évek
után felelősségteljes és irányító
munkakört kívánnak elérni. De
a:zért ne legyenek türelmetlenek.
Akik megállják a helyüket, azok
ra vár természetszerűen az erdő
gazdaság vezető pozícióinak be
töltése. Ne legyenek türelmet
lenek, hanem érezzék át, hogy
azok
a
munkásemberek vagy
kisebb szakmai képzettségű veze

tők, akik tíz év előtt kezükbe vet
ték az erdészetek és az erdőgazda
ságok felelős posztjait, munkájuk
kal, következetes politikai és gaz
dasági tevékenységükkel az új,
szocialista Magyarország építésé
ben értek el eredményeket, még
pedig komoly eredményeket és
az ő munkájuk is hozzájárult
— a mi területünkön —, hogy
a munkás, paraszt, haladó értelmiségü fiatalok a főiskolára ke
rülhettek, hogy mérnöki diplomát
szerezhettek és diplomával a zse
bükben sem kellett az állástalanság keserves gondjaival küsz
ködni, mint azoknak a fiatalok
többségének, akik a letűnt kor
szak idején kerültek ki a főiskolá
ról. Ha a fiataljaink ezt megértik
és becsülettel átérzik, akkor máris
jobb
munkát tudnak végezni

azoknak a kipróbált vezetőknek az
irányításával, akik a maguk ide
jén örömmel adják majd át a fe
lelősségteljes nehéz feladatokat a
friss szemlélettel, bátor akarattal
jelentkező ifjú mérnököknek.
Igen, bízunk a fiatalokban! Ezek
a fiatal műszaki értelmiségiek a
mi fiaink. A munkások, a parasz
tok, a haladó értelmiségiek gyer
mekei. Hisszük, hogy ez a megbe
szélés — amelyet érdemes és szük
séges évről évre megismételni —
fontos állomás azon az úton, hogy
a mérnökfiatalság a mi területün
kön minél jobb, alaposabb mun
kát végezhessen és minél erőtelje
sebben felkészülhessen arra a fel
adatra, ami előttük áll: hogy egy
két évtized után átvegyék az idő
sebbektől az irányítás, a vezetés
szép és felemelő munkakörét.

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

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

NÉHÁNY SZÓ A
A SZEGEDI FALEMEZGYÄRBAN
egy-két év óta több erdőmérnök, er
désztechnikus dolgozik, új vérkerin
gést hozva mindennapi munkánkba.
Nemrég kerültek ki az iskola pad
jaiból és többségükben máris erős
sége szakmánknak. Mi „öregek” úgy
látjuk, hogy iskolai felkészültségük
és erdészeti gyakorlatuk egyaránt jó
alapokon áll. Vállalatunk vezetősége

A homoki
erdőgazdálkodás
kérdéseiről
érdekes és hasznos vita indult meg
Az Erdő
hasábjain. Az idei 4. számában Ba
bos Imre a homoki tájcsoportok
egységes elvek alapján kidolgozandó
gazdálkodási tervek gondolatának
felvetésével az akáckérdést is sző
nyegre hozta. Most Keresztesi
Béla főigazgatóhelyettes szól hozzá a
problémához, amelynek a jelentősége
igen nagy, hiszen a hat homoki er
dőgazdasági táj erdőterületének 44,5
százalékát az akác foglalja el. Meg
állapítja hozzászólásában, hogy
„az akácellenesség az akáckérdés
megoldását egy lépéssel sem viszi
előbbre,
a magyar népgazdaság számára pe
dig egyáltalán nem közömbös erdő
területünk egyhetedét elfoglaló aká
cosaink sorsa”, összehasonlító sta
tisztikai adatok felsorakoztatásával
bizonyítja, hogy a rendelkezésre álló
adatok erősen megfontolandóvá te
szik a rontott akácosok fenyvesekké
történő átalakítását.
„Feltétlenül
szükséges — állapítja meg befejezé
sül — az ilyen átalakítások megkez
dése előtt
alapos gazdasági számításokat
végezni.”

FIATALOKRÓL

meg is becsüli munkájukat, tudásu
kat: művezetői, faátvevői, rönktéri
és árutéri felírói, fűrésztechnikusi
beosztásban dolgoznak. Egyik erdő
mérnökünk továbbképző oktatást ve
zet.
Két erdőmérnökünk megvált a vál
lalattól: egyikük geodéziai munka
társ lett, a másikat pedig tanársegéd
nek hívták meg a szegedi egyetem
növénytani tanszékére. Sajnáljuk tá
vozásukat, de új beosztásuk szép
előrehaladást jelent számukra, így
szívből kívánunk nekik további sike
reket.
A FIATALOK mindennapi mun
kájukon kívül részt vesznek a KISZszervezet életében is, foglalkoznak a
fiatalokkal, sportolnak, nyelveket ta
nulnak. Az elmúlt nyáron rönktéri
technikusaink szabad idejükben so
kat foglalkoztak a rovarkárosítók ir
tásával, gyűjtésével, tanulmányozá
sával. Különösen a szú ellen indítot
tak hadjáratot, s munkájuk szép
eredménnyel járt. A téli hónapokban
arra kérték a helybeli FATE vezető
ségét, hívja meg a szegedi erdészeti
technikumból volt tanárukat, Szecső
János mérnököt. Szecső elvtárs szí
vesen tett eleget a meghívásnak és
nagyszámú hallgatóság előtt foglal
kozott a gyár dolgozóit érdeklő
problémákkal. Hálából az értékes
előadásért technikusaink hónapokon
keresztül lombos- és tűlevelű famin
tákkal gyarapították volt iskolájuk
szemléltető oktatási anyagát.
AZ ÉVEK SORÁN a fiatalok kö
zül egyesek meg is házasodtak, több
jüknek már családja is van. Mi, az
idősebbek szívesen segítjük őket
problémáik megoldásában, igyek
szünk lakásgondjaik enyhítésében is
segítségükre lenni. Szeretjük őket —
ők is szeretnek bennünket.
Pestalics László
Szegedi Falemezgyár
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osztja el a Tervhivatal rendelkezé
sei alapján.
Amíg a kitermelő és szállító fel
adatokat ellátó vállalatokat középső
írta: dr. Vágó Ödön, az OEF elnöki főosztályának vezetője
szinten a kerületi tanácsok irányít
ják, addig az erdőneveléssel foglal
A szakmai tapasztalatok átvétele
Május közepén a bolgár erdőgazda
sági szervek meghívására egy magyar szempontjából a bolgár erdőgazdaság kozó erdőgazdaságokat 16 — több ke
és faipar vezetői a legnagyobb kész rület (megye) területére kiterjedő —
erdészeti delegáció 12 napot töltött
tröszt vagy egyesülés jellegű, ún. ke
Bulgáriában. Elsődleges feladatunk séggel adtak meg minden felvilágo
rületi igazgatóság, mint középszerv
sítást és segítséget.
az volt, hogy megvizsgáljuk azt a
Az átszervezés legdöntőbb jellem fogja össze. Egy igazgatóság általában
nagyméretű, népgazdasági szinten
8—18 vállalatot irányít. Egy igazgató
zője, hogy ez év elején
megvalósított átszervezést, amelyet
ság létszáma általában 10—13 fő, míg
megszüntettek minden ipari mi
ez év első negyedévében hajtottak
a vállalat létszáma 20—25 főt tesz ki.
nisztériumot és létrehozták a mi
végre a bolgár népgazdaság terüle
A mi szervezeti felépítésünktől tel
nisztertanács elnökének közvet
tén. Bulgáriai tartózkodásunk alatt
jesen elütő és nekünk idegen szerve
Szófián kívül voltunk Plovdivban, az
len irányítása alatt az „Ipari
zeti forma iránt minden szinten elég
Komité”-t.
ország második legnagyobb városá
sokat érdeklődtünk, hogy mennyire
ban és megtekintettünk néhány ki
Ez az apparátus osztályokra tagozó
tartják jónak és milyen érdekellen
sebb városban levő erdőgazdaságot
dik és irányítja a tanácsok ipari osz
tétek vannak az egyes szervek között.
tályain keresztül az egész ország
és faipari vállalatot is.
Kiderült bizony, hogy sok ellen
iparát. Az Ipari Komité 14 osztályra
Közel kéthetes tartózkodásunk alatt
tét van, — különsen a minőség
— kitűzött feladatunk végrehajtása
tagozódik és ezeket az osztályokat
kérdésében — az erdőgazdaságok és
mellett — képet kaptunk a bolgár
az elnök irányítása alatt 5 elnökhea kitermelő, szállító vállalatok között.
nép napi életéről, munkájáról és a
Mind az erdőgazdaságoknál, mind
szocializmus építése során elért ered
a kitermelő vállalatoknál — vélemé
ményeiről. A látottak az alapos szem
nyünk szerint — a létszámok meg
lélőben feltétlenül azt az érzést kel
állapításánál az illetékes szervek „bő
tették, hogy az elmúlt 10 évben
kezűbbek” voltak, de meg kell mon
az ország minden vonatkozásban
dani azt is, hogy a műszaki és ad
igen nagyot fejlődött
minisztratív dolgozók a mi dolgo
és nem egy esetben igen élesen lát
zóinknál — általában — alacsonyabb
hattuk az ellentéteket a cári Bulgá
jövedelemmel rendelkeznek. Pénz
ria balkáni jellegű maradványai és az
gazdálkodási rendszerük, könyvelési
új alkotások, az épülő szocializmus
szisztémájuk ma még nem áll oly
alkotásai között. Ekkor vetődött fel
fejlett fokon, mint az erdőgazdasá
bennünk, hogy
gainknál kialakult rendszer.
hol tarthatott és milyen színvo
Bulgáriai tartózkodásunk idején
nalon élt
Rakodó a Rila hegységben
megtekintettünk jónéhány erdőt. Az
ez a nép felszabadulása előtt?
általunk látott erdők jelentős része
A mai Bulgáriával kapcsolatban
minőség szempontjából nem éri el a
általános tapasztalataim közül külö lyettes fogja össze. Az egyes kerületi
nösen két dolgot kívánok kiemelni:
(megyei) tanácsoknál (30 ilyen tanács mi erdeink színvonalát. Mint kísérő
Az újjáépítést; az ország fő
van), az ipari osztályokon az Ipari ink elmondták, azért jutottak erdeik
ilyen helyzetbe, mert
városában, Szófiában rengeteg sok
Komité 14 osztályának megfelelően
a tőkés gazdálkodás idején kon
középület és lakóház épült és a fő
osztályonként 1—2 előadó látja el —
cessziót adtak bel-, vagy külföldi
város egy tiszta, rendezett nagyváros
kerületi viszonylatban az egyes szak
tőkés csoportoknak egyes er
képét mutatja.
területeken — az irányító munkát.
dők, erdőrészek teljes kipusztí
Bár rengeteg sok lakás épült és
Az ipari tervezéssel kapcsolatos fel
tására.
épül most is a városokban és falvak adatokat az alulról jövő javaslatok
ban, de még így is távol vannak a
alapján a Tervhivatal — ipari vonat A mai gyengébb területeken sem ke
súlyos lakásproblémák megoldásától. kozásban — a Komité-val egyetértés zelték megfelelő módon az erdőket.
Új műút épül végig a Rhodope-hegyKülön ki szeretném emelni, hogy
ben végzi. Az Ipari Komité egyes
ségen, világvárosi nagyszállóik van osztályai — fontosságuknak és mun
bulgáriai tartózkodásunk utolsóelőtti
nak Szófiában és Plovdivban; büsz katerületüknek megfelelően — 12— napján vendéglátóink megmutatták a
kén mutatták a pesterai erőművet,
25 főből állnak és így az egész ipart világhírű rilai kolostort, amelyet a
amely a bolgár erőmű-komplexum irányító apparátus kb. 320 főt tesz ki.
X. században kezdtek építeni és
egyik része. Ez az új nagy erőmű egy
amelynek építését a XIX. században
Nem tartozik természetesen az
hegy alatt van és 520 m-es alagúton
fejezték be. A 2700 méter magas
Ipari Komité irányítása alá a me
keresztül közelíthető meg. Bármely
Rila-hegységben fekvő kolostor az or
zőgazdaság,
ország díszére válik a Szófia főterén
szág idegenforgalmának egyik leglá
amely
megtartotta
régi
minisztériumi
elhelyezett négyemeletes hatalmas
togatottabb helye, gyönyörű vidéken
szervezeti formáját és magábafog- fekszik.
ZUM-áruház és a sok, részletesen fel
lalja
az
erdészettel
kapcsolatos
fel

nem sorolható mezőgazdasági és
Elutazásunk előtt a záró megbeszé
adatok ellátását is.
ipari létesítmény.
lésen D á k o v miniszterhelyettes elv
1951-ben Bulgáriában az erdőgaz
Már az első napokban feltűnt az a
társ ez év második felére meghívott
nagy gondosság és szeretet, amellyel dálkodást két részre bontot
Bulgáriába egy erdészeti vezetőkből
ták:
a gyermekeket nevelik. Reg
álló delegációt és kilátásba helyezte,
geltől estig pionír- és diák-csoportok
a) van egy erdőtelepítéssel, nevelés
hogy még ugyanebben az évben bol
járják az utcákat, tanáraik vezetésé
sel foglalkozó, — az állami költ gár erdészeti vezetőkből álló küldött
vel. Vidéki gyermekeket hoznak a
ségvetésből dotált erdőgazdaság — ség jön Magya'íörséágra. Tanulmányfővárosba, a nagyobb városokba és
és van egy,
útunk során közelről megismerked
megmutatják nekik azok nevezetes
ö) az Ipari Komité és a kerületi (me
tünk bolgár erdész barátaink munká
ségeit. Kis diákokkal találkoztunk a
gyei) tanácsok irányítása alatt mű
jával, eredményeivel és nem utolsó
szófiai volt cári palotában elhelyezett
ködő, — a kitermelést és kiszállí
sorban a bolgár erdészet vezetőivel
képtárban, a plovdivi városi mú
tást végző vállalat. Ez a szervezeti
és jónéhány dolgozójával. Úgy érzem,
zeumban. 15—16 éves gyermekek ül
forma van meg még ma is!
hogy ez és az elkövetkezendő látoga
tek egy csoportban a Rigoletto elő
A kitermelt faanyagot a Kereske
tások még közelebb hoznak majd
adásán a szófiai operában, szemlél
delmi Minisztérium irányítása alatt egymáshoz és közös tapasztalatainkat
ték a parlamentet és álltak sorba c
működő — a mi ERDÉRT-ünkhöz
és eszmecseréinket felhasználhatjuk
Úimitrov-mauzóleum előtt.
hasonló — vállalat veszi át és
munkánk további javításához.
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így dolgoznak a pécsiek
a kongresszusi munkaversenyben
Az ország egyik legnagyobb erdő
gazdaságában barangolunk és elénk
tárul ennek a sokrétű problémáival
keményen viaskodó erdőgazdaságnak
arculata. Üj módszerekkel töre
kednek arra, hogy az országos mun
kaversenyben a pártkongresszus tisz
teletére tett felajánlásukat bevált
sák, de ugyanakkor — az erdőgazdál
kodás hosszúlejáratú céljainak meg
felelően — a távolabbi jövőt is szem
előtt tartsák.
Ahol szarvasmarhát hizlalnak
és erdészfalut építenek

A 9600 holdon elterülő alsókövesdi
erdészet sajátos hegyeivel, völgyeivel
igazi regényes vadon. Messze a fal
vaktól és az országutaktól. Mégis
lüktető élet virul az erdészet egész
területén. Dolgozói semmiben sem ér
zik a nagyközség vagy a város hiá-

Az alsókövesdi erdészet növendékmarhái
a felsőkövesdi telepen

nyát. Sőt talán itt többet kapnak,
mint amennyit a városi élettel nyer
hetnének. Például a felsőkövesdi er
désztelepen élő 19 család mindegyike
itt az erdő vidék közepén egészséges,
kétszobás, villannyal és vízvezetékkel
ellátott, rádióval felszerelt lakásban
lakik. Szabad állattartása van és ah
hoz elegendő földje. Ezenkívül szö
vetkezeti bolt, általános iskola és mű
velődési ház áll a rendelkezésükre.
Hetenként van mozielőadás és hama
rosan televíziót is kap a kis telep.
Mindez az egykori nagybirtok sivár
pajtaépületeinek helyén.
— Persze nem ment ez máról hol
napra — jegyzi meg Kiss Géza, az er
dészet vezetője. — Amilyen öröm
most, épp olyan sorscsapás volt kez
detben.
Amikor a volt nagybirtokot felosz
tották, az új gazdák részben felsze
relés és egyéb anyagiak, részben pe
dig szaktudás hiányában jóformán
semmire se mentek az eredetileg is
mezőgazdálkodásra alig alkalmas
földjeiken.
— Érthető — folytatja Kiss Géza
—, hogy egy-két év kudarca után az
új gazdák közül többen visszaadták a
juttatott földeket s akkor kezdődött
a mi erdészetünk nehéz időszaka.
Különböző vállalatok kapták meg
az erdészet területei közé beékelődött

mezőgazdasági területet. Tervtelen,
össze-vissza munka folyt. Elbontot
ták, átformálták a gazdasági épüle
teket. Majd juhászatot létesítettek, de
a rendetlenül kezelt juhállomány ve
szedelmes károsító ja lett a környező
erdőknek. Aztán ismét szétbontották
kisbirtokokra a területet.
— Akkor felajánlottuk valamennyi
új gazdának, hogy az egész birtok
kal csatlakozzanak az erdészethez.
Sokat vitatkoztak a gazdák a kér
désen, aztán csatlakoztak. Eleinte bi
zalmatlanok voltak, de most már
senki sem cserélné el a helyzetét.
Üj élet kezdődött Felsőkövesden.
A lakások közelében a gépi félsze
rek, széntárolók és magtárak mellett
hosszú épületben sorakoznak a gé
pekkel felszerelt kovács-, bognár-,
asztalos- és lakatos műhelyek. A kö
zösségért dolgoznak valamennyien. A
telep iparosai tartják karban a szi
vattyúkat és a villanymotorokat.
Mert ez is van. A vízvezetéki vizet
egy kilométer távolból és száz méter
nyi mélységből kell felszivatni.
Ugyanilyen szivattyú működik a túlsó
hegyen levő Nagy mát épusztán is,
ahol már 6 család él és hasonló erdészkolonia bontakozik ki.
Az istállókban tinók és üszők söre
koznak. Nem mindennapi erdészeti
jelenség. Ez is a tervből pattant ki,
mint a kolónia kiépítésénél a vízve
zeték és a televízió.
— Az alsókövesdi és a sellyei er
dészet feladata — halljuk a tájékoz
tatást —, hogy a rendes erdészeti fel
adatokon felül az egész pécsi erdő
gazdaság fogatállományának takar
mányszükségletét biztosítsa. A régi
nagybirtok hozzánk kapcsolódásával
ötszáz hold szántóhoz jutottunk. Vé
ges-végig rossz földek. Itt a műtrágya
alig javított; csakis istállótrágyával
hozhattuk rendbe. Erre kellett a
szarvasmarha. Tehenészetet nem lé
tesítettünk, a marhák mindig csak át
menetileg vannak itt.
Nyár közepén az Állatforgalmi
Vállalat útján fiatal tinókat és üsző
ket vásárolnak. Ezeket a nagymátéi
telepen kezdik nevelni. Az üszők fe
deztetése után további gondozásra át
kerülnek a felsőköyesdi telepre. Az
eredményesen befedett üszőket átad
ják a tsz-eknek. A nem fogantakat
és a tinókat kihízlalják és így adják

A felsőkövesdi erdészkolónia, a gépkocsi
mögött a telep általános iskolája

el exportra. Aztán új állatokat vásá
rolva kezdik élőiről.
Két évvel ezelőtt fogtak ehhez a
marhaneveléshez. Azóta biztosítva
van — a már fokozatosan jól termő
— szántókon a szükséges trágya
mennyiség és szerény jövedelem is
mutatkozik. Két év múlva ez már te
kintélyes hasznot is hoz.
A kapcsolt szállítás

A hetvehelyi erdészetben jól bevált
szállítási módot alakítottak ki. Gábor
Antal erdészetvezetővel tesszük meg
az utat a rakodó vasútállomástól jó
hét kilométernyire fekvő közúti ra
kodóig. A völgyben kanyargó makadámon gumikerekes vontató szállítja
a faanyagot az állomás felé. Mikor
odaérkezünk, a gumikerekes vontató
éppen indul lefelé, pótkocsiján bükkrönköt szállít a vasúti rakodóra,

A lánctalpas vontató közútig szállítja a
faanyagot olyan utakon is, ahol a gumi
kerekű vontató nem tud dolgozni

ugyanakkor egy lánctalpas vontató
üres pótkocsival nekilendül a hegy
oldalnak. Nyomába szegődünk.
A lánctalpas tank módjára dübö
rög előre, de kárt nem okoz, mert az
erdőben megjelölt fák mutatják az
útvonalat.
— Ezen a terepen a gumikerekű
jármű nem boldogulna — magyaráz
za az erdészetvezető —, be sem tudna
jönni ide. Lófogatokkal hosszadal
mas, fárasztó és költséges lenne a
közelítés a közúti rakodóra. A lánc
talpas pedig úgyszólván a tő mellé
megy.
A kitermelés helyén a lánctalpas
ról lekapcsolják az üres kocsit, rá
kapcsolják a rönkökkel megrakott,
előre felterhelt pótkocsit. A lánctal
pas máris indul visszafelé, a felter
helő munkások pedig hozzáfognak az
üres kocsi berakásához. Közben egy
lófogat 500 méteres körzetből hozza
kézhez a rönköket; máglyázásra
nincs szükség, mert a felterhelés fo
lyamatos. A közúti rakodón pedig a
lánctalpas és a gumikerekes vontató
cserél pótkocsit és a vasúti rakodón
sincs várakozás, mert a beérkező
gumikerekes vontatót újabb üres
pótkocsi várja és ott is csak egy
átkapcsolás a művelet. Természete
sen ennek a szállítási módnak négy
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pótkocsi az előfeltétele. Gyakorlati
jelentősége: a gépek teljes kihaszná
lása, a várakozási idők minimumra
csökkentése, a közbenső rakodónál a
le- és felterhelés megtakarítása. Ez
zel a módszerrel napi 30 köbméter
rönköt tudnak elszállítani a kiterme
lés helyéről a közel 10 km-nyire fek
vő vasútállomásra.
Elbeszélgetünk Glück András lánc
talpas vezetővel és Magasi Andrással
a gumikerekes vontató vezetőjével:
— Előfordul egy-két defekt, vagy
géphiba — magyarázzák —, de ez
nem okoz nagy kiesést. A lánctalpas
hosszabb leállásánál a közúti rako
dón tárolt rönkből szállítunk. Ha a
gumikerekes vontató akad el, rendes
gépkocsit állítunk a helyébe. Ügyes
és gyors szervezés kérdése az egész.
öt-tíz kilométeres távon nagyon jól
bevált ez a gyors szállítás. Nagyobb
— tíz-húsz kilométeres szállítási fel
adatoknál — a lánctalpashoz rendes
gépkocsit kell csatlakoztatni.
A kapcsolt szállítás módszere az
erdészet évi 17 ezer köbméteres
anyagmozgatásánál tekintélyes öszszegű önköltségcsökkentést jelent.
A rakodódaru

Mecseki utunk végén a pécsi kis
állomáson az erdőgazdaság autódaru
jának munkáját figyeljük. A hatal
mas rönköket fél perc alatt emeli a

Az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetőjének felhívása
társadalmi tanulmányi ösztöndíjak adnmánynzására
Az erdőgazdálkodás és a faipar előtt álló feladatok megvalósítása
érdekében szükséges, hogy megfelelő számban rendelkezzünk jól kép
zett, a néphez és a szocializmus ügyéhez ragaszkodó szakemberekkel.
Fontos érdek fűződik tehát ahhoz, hogy azokat az elsősorban munkás-,
valamint dolgozó parasztszármazásü fiatalokat, akik életpályájuknak
az erdőgazdaságot vagy a faipart választották, de megfelelő anyagi
lehetőség hiányában nem tudják tanulmányaikat folytatni, az erdő
gazdasági és faipari dolgozók felkarolják és tanulmányaik elvégzését
részükre anyagi segítség nyújtásával lehetővé tegyék. Ezért felhívás
sal fordulok a felügyeletem alá tartozó szervek, elsősorban az erdő
gazdaságok és vállalatok vezetőihez, valamint az erdőgazdaságoknál
és a faipari vállalatoknál működő üzemi tanácsokhoz, hogy ennek a
célnak az eléréséhez a rendelkezésükre álló anyagi eszközökkel is já
ruljanak hozzá.
A társadalmi tanulmányi ösztöndíj létesítéséről szóló 19/1959.
(IV. 12.) Korm. számú rendelet lehetővé teszi, hogy a vállalatok az
egyetemi, főiskolai, illetőleg középiskolai tanulmányokat folytatni
kívánó fiatalokat ösztöndíj nyújtásával segítsék. Az erdőgazdaságok,
vállalatok éljenek a kormányrendelet 8. §-ában biztosított lehetőséggel
és igyekezzenek ezáltal biztosítani a megfelelő szakemberek kiképzé
sét azoknak a feladatoknak ellátására, amelyeket az erdőgazdasági,
illetőleg faipari fejlesztési tervek súlyponti feladatnak jelölnek meg.
Dr. Balassa Gyula s. k.
miniszterhelyettes, '
az Országos Erdészeti Főigazgatóság
vezetője.

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

Jó munkát végez
a rábaközi erdészet üzemi bizottsága

Munkáoan a Panther autódaru a pécsi
erdőgazdaság pécsi vasúti rakodóján

vagonba. Jókedvű kezelője, £app
Zoltán mosolyogva nyilatkozik:
— Ügyes kis keletnémet jószág.
Naponta hat-hét vagont rakunk meg
vele, természetesen az eredményes
munka előfeltétele a jó anyagelőké
szítés. Legjobban azt szeretem, ami
kor gépkocsikról közvetlenül a va
gonba rakodhatok vele. A gépkocsin
összeláncolt három és félköbméter
rönköt öt perc alatt átemelem a va
gonba.
Pontosan ilyen autódaru-csatlako
zás kívánkozik a kapcsolt szállítás
utolsó fázisához. Reméljük, hogy a
pécsiek megfelelő szállítási szervezés
során, ennyi sok szép eredmény után
ezt is megoldják.
Borvendég Sándor

L. kisalföldi erdőigazdaság rába
közi erdészete székhelyén, Kapuvárott az elmúlt negyedévben nődol
gozói részére főzőtanfolyamot szer
vezett. A lányok és fiatalasszonyok
örömmel vettek részt ezen a tanfo
lyamon, melynek jó eredményéről
meggyőződhetett mindenki, aki részt
vett a záróünnepélyen, ahol a hall
gatók ízes főzt je volt a legjobb bizo
nyítvány.
Az erdészet tánccsoportja részt
vett a KISZ járási kulturális verse
nyén és ott első helyezést ért el. A
fiatal táncosok most nagy lelkese
déssel készülnek a megyei döntőn
való részvételre.
Jól mozgósított a szakszervezeti
bizottság a május 1-i felvonulásra is.
Mintegy 250 fő vett részt a szín
pompás felvonuláson, amelynek élén
a formaruhás erdészek arattak sikert
ruhájukkal és fegyelmezett maga
tartásukkal. A menetben szerepelt
még országfásítást propagáló terep
asztal. az igen tetszetős és népszerű
vadaskocsi őzbakkal, kis vadmalac
cal, de bemutatták még a Druzsba
motoros láncfűrészt, valamint az er
dészet által gyártott fagyártmányo
kat, termékeket is. összességében
megérdemelt sikert aratott a kapu
vári erdészet felvonulása és hozzájá
rult május 1 méltó megünneplésé
hez.
A sport terén sem akarnak lema
radni az erdészet dolgozói. Társadal

mi munkában röplabdapályát építet
tek, amelyen már meg is kezdték a
nők is, férfiak is az edzéseket. Ké
szülnek az atléták és kerékpárosok
is a tavaszi-nyári versenyekre és a
VIT jelvényt is sokan szeretnék
megszerezni.
A lelkes munkát Szent kuti Károly
üb. elnök szervezi, akinek munkáját
dicséri a magasfokú szervezettség és
a rendszeres szakszervezeti élet.
Két dolgozót küldenek a fiatalok
közül ingyenes üdültetésre. Kurcz
Margitét, a leési csemetekertből Cso
pakra, Filó Terézt pedig — a múlt
évi spartakiád kerékpár versenyé
nek győztesét — a nógrádverőcei sá
tortáborozásra.
Az erdészet a termelési munkában
is élenjár, amit nagyban elősegít az
a körülmény, hogy kialakult az ál
landó törzsmunkásgárda. Szívesen
dolgoznak a fiatalok a rábaközi er
dészetnél, mert a vezetők törődnek
velük, gondoskodnak róluk és bizto
sítják kultúrált'szórakozásukat is.
Csak az a fájdalma az erdészet
fiataljainak, hogy még mindig nem
kezdték el építeni a kultúrtermüket,
amit már aZ elÚző évben „biztosra”
vettek. Ez a hiányosság pedig a
szervezeti élet rovására megy és
ezért szeretnék, ha felszabadulna
végre a vállalatfejlesztési alap erre
szánt része és megkezdődne az épí
tés, amit saját keze munkájukkal is
szívesen segítenének.
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utólagos megiegyzes
az újító kiállításhoz

a termelőszövetkezeteknek

t

Dicséretes ötlet volt, hogy a MEDOSZ ♦
Pest-Nógrád megyei bizottsága a Bu- ♦
dapesti Ipari Vásár tartama alatt ren- ♦
dezte meg a területéhez tartozó me- ♦
zőgazdasági üzemek újítóinak kiállt- ♦
tását. Ez a körülmény kétségtelenül ♦
fokozta a kiállítás látogatottságát, er- ♦
ről tanúskodik a vastag vendégkönyv $
is. Úgyszintén dicséretet érdemel a J
kiállítás elhelyezése.
A Mezőgazda- t
sági Múzeummal szemben. Vajdahu-1
nyad várának körbefutó árkádjai alatt, t
tehát nem zárt teremben, hanem sza- j
bad levegőn, természetes megvilágí-♦
tásban szemlélhették a látogatók az t
állami gazdaságok, gépállomások, ki- *
sérleti gazdaságok, vízügyi intézmé- ♦
nyék és az erdőgazdaságok újítóinak ♦
munkáit.
♦
A felsorolásban szándékosan hagy- t
tűk utolsónak az erdőgazdaságokat, t
amelyek nem hozták azt. amit a ki- ♦
állítás átfogó jellege és az erdészeti ♦
újítások
jelentősége
megérdemelt ♦
volna. Három erdőgazdaság, a buda- ♦
pesti, a börzsönyi és a gödöllői, to- ♦
vábbá az Erdészeti Szállító Vállalat ♦
küldte el csupán dolgozóinak újítá- ♦
sait. A cserháti erdőgazdaság, az ♦
ÉRDÉRT, a Fűzkitermelő és Feldől- ♦
gozó Vállalat, az Erdőkémia és az Erdei J
Termékeket Feldolgozó és Értékesítő i
Vállalat adós maradt ígéretével; an- |
nak ellenére, hogy mindegyikük je- t
lentkezett a kiállításra, egyik sem ♦
küldött be egyetlen újítást sem, ♦
holott ha jelentkeztek, bizonyosan t
akadt volna megfelelő anyaguk is.
♦
Meg kell jegyeznünk, hogy így az z
erdőgazdaságok a mennyiséget te- X
kintve szegényesen szerepeltek a ki- *
állításon, bár a ténylegesen felvonul- ♦
tatott anyag érdekes és értékes volt, ♦
A többi között a Szegedi-féle külpon- X
tos suhángkiemelő, a
Marton-féle t
kételemes körforgó kapa és a négy- ♦
elemes tárcsás kultivátor, Suhajda I
Tibor aprómagvető gépe, Viski Béla ♦
és Dudás Vince DT 413-as traktorfutó- |
kerék felújítása, Kármán Ferenc Die- t
sei hengerfej szelepfelújítása és sze- |
relőállványa, Jutási Sándor pótkocsi- t
biztosító lánc helyettesítése drótkö- X
téllel. Szilárdi József motoros gödör- í
fúró gépe és néhány más újítás azt |
dokumentálta, hogy erdészeti dolgo- X
zóink ismerik a gépesítés jelentőségét, ♦
erdőgazdasági és népgazdasági szem- ♦
pontból egyaránt, s igyekeznek mi- ♦
nél könnyebbé, gazdaságosabbá tenni ♦
a gépi munkát.
♦

Hároméves erdei szakmunkás
tanfolyam kezdődött tavaly az NDKban. Először a természet tudományi
alapismereteket, erdészeti gazdaság
tant és gépesítési műszaki ismerete
ket adtak elő, a tervek szerint a har
madik évben már gyakorlati munkát
végeznek a hallgatók, majd gépkeze
lői képesítést kapnak és így külön
böztetik meg az erdei szakmunkáso
kat a favágóktól.

Az újonnan alakult, valamint
az ugrásszerűen megnövekedett
közös gazdaságoknak az állatállo
mány megfelelő elhelyezése okoz-

A pilisi erdőgazdaság karámfája a ter
melőszövetkezetek sertésól építkezéseihez

za az egyik legnagyobb gondot.
A termelőszövetkezetek ilyenfajta
gondjain igen sokat tudnak segí
teni az erdőgazdaságok. Mint a
sok sertésfiaztatóhoz már május
ban leszállított faanyag bizonyítja,
az erdőgazdaságok zöme tisztában
is van azzal, hogy ezúttal is érvé
nyesül a régi közmondás: kétszer
ad, aki gyorsan ad. A győri erdő
gazdaság területén a legrövidebb
idő alatt elkészültek a sertésfiaztatók faanyagának leszabásával és
még májusban le is szállították az
igényelt mennyiséget. Az erdőgaz
daságnál általában gyorsan, bü
rokratikus huza-vona nélkül inté
zik a tsz-ek igényléseit, mert
K á r á 11 János, az erdőgazdaság
főmérnöke vette készbe a tsz-ek
faanyagellátását s a Megyei Tanács
mezőgazdasági osztályával is szo
ros kapcsolatot létesített.
A

sárvári

erdőgazdaságnál is

*
Az erdészeti gazdaság alapjai cím
mel jelent meg Kievben a főiskolai
levelező-hallgatók számára kiadott
új tankönyv. Szerzője V. I. P e r e hód a könyv első részében az elmé
leti alapismereteket foglalja össze, a
második rész a főbb erdőgazdasági
eljárások gazdasági hatékonyságának
megállapításával foglalkozik és ezt
hasznos példákkal világítja meg.

több erdészet már május 20-a előtt
elkészítette a kutricák leszabott
faanyagát. A szegedi erdőgazda
ság eddig mintegy 35 darab, 20
férőhelyes sertésfiaztató felépíté
séhez elegendő falusi fát bocsátott
a tsz-ek rendelkezésére. Az Ér
dért telepei mindenütt kapcsolat
ba léptek a községi tanácsokkal
és a termelőszövetkezetekkel s nem
csak a szükséges faanyagot bizto
sítják, hanem műszaki tanács
adással is segítségére vannak az
építkező tsz-eknek.
Az erdőgazdaságok feladata a
faanyagok leszállításával azonban
még nem ér véget. A gazdaságok,
valamint az erdészetek kísérjék
továbbra is figyelemmel a faanya-

A kutricák ajtaja szintén olcsó bőr
deszkából készül

gok felhasználását,.az építmények
szakszerű
összeállítását,
fakát
ránnyal való tartósítását, hogy az
erdészeti dolgozók által nyújtott
segítség
minél
eredményesebb
legyen, a tsz-ek minél előbb jól
használható
sertésfiaztatókban,
sertés- és juhszállásokban helyez
hessék el közös állatállományukat
s így megfelelőbben biztosíthas
sák az állatok gondozását.

AZ ERDŐ
MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÁRA:
egy évre 60 Ft, félévre 30 Ft

Igénytelen bőrdeszkából készült kutrica
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E^dés^M 7udamáh.y,ai J.ntúz&t tűz e^tendös
írta: Partos Gyula, oz ÉRTI igazgatója
Az erdészeti kutatásügynek Magyarországon
rendkívüli jelentősége van, mert hazánk alacsony
erdősültsége megköveteli, hogy erdőállományaink
ban mindedkor a legkorszerűbb módszerekkel gaz
dálkodjunk. Döntő jelentősége van tehát annak,
hogy a tudományos kutatás ne csak öncélú, elmé
leti utakon járjon, hanem állandóan segítse a gya
korlatot az időszerűen felvetődő problémák megol
dásában.

Partos Gyula, a jubiláló ÉRTI igazgatója

A rendszeres erdészeti kutatás hazánkban
1898-ban indult meg. Vadas Jenő, az erdőmérnöki
főiskola tanára, korának kiváló erdőművelője szer
vezte meg azt a munkát, amit később, 1941-ig
dr. R ó t h Gyula Kossuth-díjas tudósunk folytatott.
Bár a múlt rendszer földművelési kormányzata az
erdészeti kutatásügyet csekély anyagi és erkölcsi
támogatásban részesítette, ennek ellenére ez a ku
tató munka számos értékes eredményt ért el s ezek
ma is erdészeti tudományunk haladó hagyo
mányai.
A második yilágháború alatt megszakadt tudo
mányos kutatás 1947-ben indult meg újra. Két év
vel később az erdőgazdasági tudományos kutatás
tervszerűségének biztosítására, továbbá az erdő
gazdálkodás korszerűségénék előmozdítására kor
mányzatunk elrendelte az Erdészeti Tudományos
Intézet felállítását. Azóta eltelt tíz év alatt kiala
kult az ERTI-nek széleskörű hálózata, jelentős ku
tatói tevékenységet végeztek évek óta az ÉRTI tu
dományos munkatársai és az eddigi eredmények
egész sora vált már a gyakorlat közkincsévé.
A tudományos kutatásnak a szocializmus épí
tésében betöltött szerepéből következik, hogy a ku
tatások eredményeit az üzemi munka jobb elvég
zésének elősegítése érdekében a szakemberekkel
minél gyorsabban és minél szélesebb körben kel
lett megismertetni és ki kellett alakítani az. együtt
működés módszereit. Ennek az elvnek megfelelően
az Erdészeti Tudományos Intézet jelmondata:
„A tudomány és a gyakorlat egysége a fejlő
dés hatalmas forrása.“

Ennek a célnak elérése érdekében biztosítani
kellett: az intézet megfelelő szervezetét, a téma
tervek logikus összeállítását és a kutatási eredmé
nyek közlési módjának kialakítását.

Az elmúlt évtized alatt kialakult az ÉRTI szer
vezete. A fejlődés során különösen nagy jelentő
ségű volt, hogy 1955-^ben kialakultak a kísérleti
erdészetek, amelyeknek a működése most már
szerves része az intézet munkásságának. Jelenleg
öt kísérleti erdészet működik — Ugod, Budakeszi,
Kerekegyháza, Püspökladány és Verpelét —< és
ehhez csatlakozik a máriabesnyői kísérleti csemete
kert. Egyébként az intézet négy tudományos és egy
gazdaságibadminisztrációs osztályra tagozódik. Az
erdőművelési és erdővédelmi osztály irányítása
alatt működik az ugodi kísérleti erdészet és a sár
vári nyárfakutató kísérleti állomás. A termőhely
feltárási osztály a soproni kísérleti állomás
munkáját irányítja és a kerékegyházi, valamint a
püspökladányi kísérleti erdészet tevékenységét
tartja kézben. Az erdőtelepítési és fásítási osztály
hoz tartozik a ráckevei magvizsgáló kísérleti
állomás, a verpeléti kísérleti erdészet, a máriabes
nyői csemetekert és a gödöllői arborétum, valamint
a Budakeszin működő izotóp laboratórium. Végül
az erdőhasználati és gépesítési osztály a budakeszi
kísérleti erdészet munkáját irányítja és ide kapcso
lódik a munkatudományi részleg. Közvetlenül az
igazgató irányítása alatt működik a gépkísérleti
üzem, a fotólaboratórium és a könyvtár.

Az intézet minden évben tématervet készít és
azt az Országos Erdészeti Főigazgatóság hagyja
jóvá. A kutatásra kitűzött témák kijelölése első
sorban az üzemek szükségletéhez igazodik. Ez nem
jelenti azt, hogy az alapvető tudományos kutatá
sok háttérbe szorulnának, mert minden gyakorlati
témához is alapvető tudományos részek kapcsolód
nak és az Intézet kutatói eredményeinek tudomá
nyos alátámasztását minden lehető módon biztosí
tani igyekeznek.
Az Intézet idei tématerve 50 téma kutatását
írja elő és azok ma már felölelik jóformán az
erdőgazdálkodás egész területét. Az ÉRTI működé
sének első éveiben főleg erdőtelepítési, csemete
nevelési és maggazdálkodási kérdések kutatásával
foglalkozott, de az erdőgazdasági termelés fejlesz
tését elrendelő minisztertanácsi határozat óta az
ápolási, állományátalakítási és erdő használati kér
dések kutatásával is kellő mértékben foglalkozunk.
A tématervek komoly hiánya, hogy az üzemszerve
zési és gazdaságossági témák még alig szerepelnek
az évi tevékenységben és ennék a hiánynak a pót
lása a legközelebbi időszak egyik^legfontosabb fel
adata. Ugyancsak hiányosság, hogy a kísérleti er
dészetekben a nagyüzemi kísérletek területe és
száma -még nem kielégítő. Remélhető, hogy az ille
tékes erdőgazdaságok segítségével hamarosan ezen
a téren is további fejlődést érhetünk el.
A kísérleti eredmények közlése a leglkülönbö-
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zőbb módon történik. Az ÉRTI létesítése óta eltelt
tíz év alatt a befejezett témákról és altémákról 51
zárójelentés, illetve részjelentés készült el. Erdé
szeti Kutatások címmel 1951 óta jelennek
meg az intézet közleményei: az itt közölt tanul
mányok az elért eredmények tudományos alátá
masztását is tartalmazzák. A tudományos kutatás
és a gyakorlat közvetlen kapcsolatát szolgálják
különböző bemutatók, szakmai továbbképző tan
folyamok, tapasztalat cserék. Jelentős szerepe van
az ERTI-nek azoknak az átfogó utasításoknak a
megszerkesztésében, amelyeket az Országos Erdé
szeti Főigazgatóság az erdőgazdálkodással kapcso
latos munkák elvégzése tekintetében kiad. Ezekben
az utasításokban mindenkor a kutatások legfris

3. Erdőtelepítés. Kidolgoztuk a szik, a homok,
a kopárok és a bányahányók sikeres fásítási mód
szereit. Kikutattuk a vöröstölgy termőhelyigényét.

4. Gépesítés. A hazai viszonyoknak megfelelő
közelítő kerékpárok elkészítésével a talajt és az
újulatot kímélő közelítés módját oldottuk meg. Ki
dolgoztuk a motorfűrészek gazdaságos alkalmazá
sának gyakorlati módszereit.
5. A vegyszeres gyomirtás módszereinek is
mertetése.

6. A munkaegészségügyi és a balesetelhárítási
egyes kérdések felderítésével, illetve megoldásával
védjük a munkavállalók egészségét és épségét.

7. A fakitermelés kézi szerszámainak legmeg
felelőbb formáját kialakítva, továbbá a szerszá
mok kezelése és karbantartása módját kialakítva
ezirányú munkásságunk jelentősen elősegítette a
gazdaságosabb fakitermelést.
8. A vadgazdálkodás és a vadkár elleni véde
lem terén végzett kutatások eredményeinek ismer
tetésével rámutattunk az erdőgazdaság és a vad
gazdaság érdekei összehangolásának módjára és
lehetőségeire.
9. A fatömegtáblák szerkesztésénél való közre
működéssel elősegítettük a népgazdaság különböző
ágainak összehangolását.

sebb eredményeit dolgozzák be. Részt vesznek az
ÉRTI tudományos munkatársai brosúrák, kéziköny
vek, oktatófilmek megírásában, összeállításában,
kidolgozásában. Hathatós eszköze az eredmények
átadásának a szaktanácsadás. Különösen széleskörű
szaktanácsadó munkát végez a termőhelyfeltárási
osztály,
amikor az erdőrendezőséggel közösen
üzem terv összeállítása céljából termőhely^térképet
készít.
Nem volna azonban teljes az ÉRTI működésé
ről adott rövid kép, ha fel nem sorolnánk a gya
korlatnak eddig nyújtott segítségnek legfontosabb
területeit.

1. Maggazdálkodás. Kijelöltük és törzsköny
veltük a magtermelő. állományokat. Évről évre el
végezzük az erdőgazdaságok vetőmagvizsgálatát és
ellenőrizzük a magtároló pincék kezelését. Elkészí
tettük a maggazdálkodási utasítást.
2. Csemetenevelés. Kidolgoztuk a fontosabb
fa- és cserjefajok csemetéinek sikeres nevelési és
kezelési módját. Útmutatást adtunk a csemeteker
tek helyes trágyázására.

Az intézet mindezeket a feladatokat 35 főnyi
kutató létszámmal látja el, míg összes dolgozóinak
létszáma — a gépkísérleti üzemmel együtt — 134
fő. A kutatások helyes megszervezése érdekében
az intézeten belül szoros kapcsolat alakult ki az
egyes kutatók s a laboratóriumi dolgozók között.
De kapcsolatot keresünk az intézeten kívüli szer
vekkel is. Rendszeres kutatási kapcsolatban va
gyunk az Erdőmémöki Főiskolával, az Agrobioló
giai és Agrokémiai Kutató Intézettel, a Növény
tárral, a Vízgazdálkodási Tudományos Intézettel, a
Szarvasi öntözési és Talajjavító Kutató Intézettel,
a Műegyetemmel, a Mezőgazdasági Gépkísérleti
Intézettel, az Országos Meteorológiai Intézettel, az
Agrártudományi Egyetemmel és más tudományos
intézményekkel. De tudományos kapcsolatai vannak
az intézetnek az ország határain túl is; a KGST és
a FAO vonalán van több-kevesebb összekötteté
sünk külföldi tudományos intézetekkel, de különö
sen szoros kapcsolatot tartunk fenn Csehszlovákia,
az NDK és a Szovjetunió erdészeti tudományos
intézeteivel.
Az eltelt tíz esztendő alkalmas volt arra, hogy
az erdészeti kutatásügynek szervezeti kiépítése a
szocialista erdőgazdálkodás támogatására kialakul
jon és a gyakorlat számára legsürgősebb kutatási
feladatokat megoldjuk.
Meg vagyok győződve
arról, hogy az Országos Erdészeti Főigazgatóság és
az állami erdőgazdaságok támogatásával az intézet
kutató munkáját tovább tudjuk fejleszteni a kö
vetkező években és a tudománynak a gyakorlattal
összeforrott együttműködése további komoly ered
ményeket hoz majd a magyar erdőgazdálkodás
fejlesztésének útján.
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NYÁRFÁT!NYÁRFÁT, DE GYORSABBAN.t
®8
Új'

Legyen gazdája az útmenti fásításoknak
Országunk területét 28 000 km
hosszúságban hálózzák be a közutak,
10 000 hektárnyi erdőt jelentenek a
mellette máris húzódó fasorok és öszszesen ugyanennyi mennyiségű fásí
tást irányoz elő az erdőgazdaság fej
lesztésére irányuló 15 éves távlati
tervünk új fasorok, hóvédő pászták
létesítésével, anyagárkok beerdősíté-

Az új telepítésű nyárfasorok nevelése
rendszerint elmarad

sével. Mivel ezek az utak nagyjából
egyenletesen hálózzák be a területet
és országunknak kereken 80 százalé
ka mezőgazdasági művelésre alkal
mas terület, kézenfekvő, hogy a mel
lettük húzódó fásításokban is nagy
jából ilyen arányú szerepet kapjanak
a gyorsannövő fafajok, és ezeken be
lül is elsősorban a nyárak. Ez jut ki
fejezésre a távlati tervünkben is,
összesen mintegy 8000 hektárnyi
nyártelepítés előirányzásával. Hatal
mas jelentőségű fatermelési bázist —
több 100 000 m3-nyi évi fatömeget —
jelent, illetve jelenthetne ez, ha tele
pítésében,
kezelésében
megfelelő
szaktudás, céltudatos fejlesztési el
gondolások érvényesülhetnének, ha
a szó nemes értelmében vett
gazdája volna ezeknek a fásítá
soknak.
Nem akarom ezzel tagadni vagy
semmibe venni a közúti fásításokban
eddig elért eredményeket. Az orszá
got járva kétségtelenül sok jó új te
lepítést tapasztalhatunk. Megindult
^ár a múltban előszeretettel alkal
mazott jegenyenyárnak nemesnyárakkal való lecserélése, helyenként
Kísérletek történnek az eddigi sablo
nos fasoroknak csoportos fásítások
kal való helyettesítésére, és különö
sen a legutóbbi telepítések valóban
Jo képet mutatnak helyenként. Ezek
az elgondolások azonban nem egysé

gesek, nem országos méretűek. Mégkevésbé érvényesül megfelelő szak
irányítás a meglevő fásítások nevelé
sében, ápolásában. Valóban siralmas
képet mutatnak még az újabb tele
pítésű nyárfásítások is, csak egészen
kivételesen látható egy-egy szaksze
rűen, jól nyesett állomány.
Az elmaradottság oka kizárólag
szervezési téren keresendő.
A közúti fásítások gondját jelenleg a
Közlekedés és Postaügyi Miniszté
rium főhatósága alatt álló Közúti
Igazgatóságok viselik. A végrehajtás
a szakasztechnikusok irányítása mel
lett az útőrök feladata. Ebben az
egész szervezetben nincsen egyetlen
egy kizárólag fásítással foglalkozó
dolgozó, nincs egyetlen egy erdészeti
szakember sem. A fásítás így mellék
üggyé válik, nincs és nem is lehet
senkinek sem távolabb előre látó el
gondolása. Annál súlyosabb ez, mert
elavult erdőtörvényünk is 3000 holdnyi erdőre írja elő egy erdőmérnök
alkalmazását, itt pedig több 10 000
hektárnyi, különleges adottságú fa
termelési bázison hiányzik a meg
felelő szakirányítás.
Telepítési
tervkötelezettségének
teljesítését a KPM a telepítéseknek
az erdőgazdaságok részére való al
bérletbeadásával oldotta meg. Ez a
megoldás valóban eredményes volt,
ahol az erdőgazdaságoknak arra
megfelelő szervezet rendelkezésre áll.
Erdőgazdaságaink szervezetét azon
ban az erdőterületre és nem a köz
utakra építettük fel és így számos

útszakaszon az erdőgazdaságok sem
tudnak eredményesen működni.
A tervhitel terhére történő tele
pítésekben ennek folytán előre
haladás tapasztalható, de a fel
adat maradéktalan teljesítése kö
zel sem biztosított.
Sokkal rosszabb a helyzet a fásí
tások ápolása, nevelése terén. Egye
helyeken az erdőgazdaságok ezt a
feladatot is átvállalták szerződésileg.
Az ilyen jellegű vállalkozásnak azon
ban a területi kötöttségeken kívül
gátat szab a közúti igazgatóságok
rendelkezésére álló fenntartási keret
ből a fásítások karbantartására kiha
sított rendkívül szűk keret. Ez rend
szerint kimerül a gyümölcsfáknak
legszükségesebb növényvédelmében,
amit az igazgatóságok szintén albér
letbe adnak a növényvédelmi állomá
soknak. így
az ápolás rendszerint elmarad, a
nevelés pedig az útőrök belátá
sára van bízva.
A szakasztechnikusok, útőrök faneve
lési szaktudása kizárólag az eperfák
gondozására terjed ki. Egyedül ebben
kaptak eddig oktatást. Az erdei fák
nevelésére csupán az évi 18 kéve
rőzsejárandóság megtermelése kész
teti az útőröket, s ebben természete
sen a minél vastagabb anyagnak mi
nél kisebb területen való kiterme
lése az előnyös számukra, TJem cso
dálható ezek után, hogy
jól nyesett, megfelelően nevelt
törzset kizárólag ott találhatunk,
(Folytatás a 14. oldalon)

Nemesnyárak váltják fel a jegenyenyárat
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A SZOMBATHELYI
ERDÖQAZDASÄQ
TERÜLETÉN

A magágyat szalmaégetéssel fertőtlenítjük

Amióta az erdőgazdálkodás fej
lesztéséről szóló párt- és kormány
határozat megjelölte az irányt faanyagszükíségletünknek gyorsan nö
vő fafajok telepítésével történő egy
re nagyobb
mérvű biztosítására,
azóta kerestük a megoldást arra néz
ve, hogy az Őrség, Vas megyei
dombvidék, Irottkőalja hegyes-dom
bos tájegységén milyen módon biz
tosíthatjuk a határozat szakszerű
végrehajtását. Elsősorban számbavettük azokat a területeket, ahova
nemesnyárakat telepíthetünk. Erre
üzemi területünkön termőhelyi vi
szonyaink miatt kevés lehetőség
volt. így a nemesnyárak telepítését
a Rába, Pinka, és a Gyöngyös völ
gyének megfelelő termőhelyein, mint

Égetés után a hamut 4—€ cm-re a talajba
bekapáljuk

országfásítási feladatot tűztük ki
célul.
Úgy éreztük azonban, hogy ezzel
csak részben teljesítettük a nyárfaanyag megtermelésének ránk háruló
részét. Erdőgazdaságunk fő állo
mányalkotó fafaja a fenyő. Ennek
visszaszorítása nem lenne célszerű,
sőt fenyveseink arányát mintegy
3%-^kal növelni akarjuk, hiszen fa•behozatalunk jó részét a fenyő teszi
ki. Ezért helyesebb megoldás szá
munkra az, ha mint előhasználati
állományt telepítjük a rezgőnyárat
felújításaink és telepítéseink fölé,
így biztosítjuk a fenyő tervezett te
rületi felfutását, de ezzel egyidőben
a rezgőnyárral, mint a területünkön
legmegfelelőbb nyárfajtával biztosít
juk gyufa- és papírgyártásunk egyik
fő alapanyagát.'
t
Erdőgazdaságunknak 1965-ig 2718
hektár nyár előhasználati állományt
kell létesítenie. A március 9-i párt
és SZOT felhívás nyomán elhatároz
tuk, hogy 3000 ha-on végezzük el ezt
a munkát, s a kitűzött feladatot a
határidő előtt két évvel végrehajt
juk.
Ezért láttunk hozzá az idei tava
szon a nagyobb arányú nyártelepí
tési munkák előkészítéséhez. A nyárak közül a rezgőnyárat választot
tuk, mivel savanyú talajú hegy- és
dombvidéki termőhelyeinken meg
felelő eredményt csak ezzel a nyár
fajtával érhetünk el.
Az év elején megtörtént a legki
válóbb tulajdonságú magtermő rez
gőnyárfáink kijelölése és nyilvántar
tásba vétele. Az idei kora tavasz
miatt a virágzás március elején
megindult és kiválaszthattuk a nő
ivarú egyedeket. Ettől kezdve heten
ként, majd április 11-től kezdve na
pon át figyeltük a kijelölt fákat. A
kis toktermések beérése április 12-én
megkezdődött, a tokocskák félig
szétnyíltak, végükön a fehér kis pa
macsokkal. A napi 20 C° mellett a
teljes kinyílás oly gyorsan követke
zett be, hogy április 14—15-én mag
gyűjtőinknek teljes ütemben kellett
dolgozni. A harmadik napon gyűjte
ni már alig lehetett, mivel a pelyhes
mag kihullása 80 százalékban meg
történt. A gyűjtési munkát előre
megszerveztük, így egy-egy dolgozó
napi teljesítménye 18—22 kg termés
volt. Vigyázni kellett arra, hogy a
begyűjtött anyagot ne préseljük
zsákba, mivel 3—4 óra alatt 35—40
C°-ra is felhevült, s befülledéssel
veszélyeztetett.
A begyűjtés után azonnal meg
kezdtük a kipergetést. Száraz helyi
ségek padlójának papirossal való le
takarása után a termést 10—12 cm

Talajhengerezés után sorkészítés
horony-nyomó hengerrel

vastagságban terítettük el. A szoba
hőmérsékletét állandó fűtéssel 28—
30 C° körül tartottuk, s forgatás

A vetés a hornyokba kézzel történik

közben félóránként cseréltük a he
lyiség levegőjét, mivel a termés
nagymértékű víztartalmának párols
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Az Egyesület június 28—30.
között rendezi meg közgyűlését
Szegeden és a szegedi erdőgazdaság területén. A közgyűlés 28-án,
vasárnap közös ebéd után 15 óra
kor kezdődik a következő napirenddel: 1. Boda József a hely
csoport elnöke üdvözli a közgyűf
lés résztvevőit. 2. Madas András
az egyesület elnöke megnyitóbe
szédben foglalja össze az egyesület évi működését. 3. Az 1959. évi
„Bedő Albert díjak" kiosztása. 4.
Az új elnökség megválasztása. 5
Tájékoztató előadás a csongrádmegyei erdőgazdálkodásról. 6. Az
előadás vitája.
A közgyűlés után közös vacsora.
majd ismerkedési est a Hungária
szálló éttermében.
Másnap, június 29-én, hétfőn a
közgyűlés résztvevői hajón a saséri területre utaznak. Itt a szegedi

vízügyi igazgatóság bemutatja a
hullámtérben felújított rontott
füzeseket, nyártelepítéseket. Ez
után hajón folytatják az utat a
mártély-körtvélyesi hullámtéri erdőbe. Itt az egyesület helyi csőportja mutatja be a hullámtéri
erdőtelepítéseket,
erdőfelújításokát,
különböző hálózatban
és
elegyarányban, valamint az állo
mányokban végzett ápoló vágá<sok hatásait is.
Június 30-án, kedden autóbuszókkal Asotthalmára utaznak a
közgyűlés résztvevői és megtekintik az ásotthalmi erdőfelújítási
munkálatokat, valamint a talajelőkészítések és ápolások gépi
munkáit.
Az egyesület Csongrád megyei
csoportja a közgyűlésre jelentkezők részére részletes tájékozta-

tót állít össze.
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gása miatt a relatív páratartalom 85
százalékra, vagy még efölé emelke
dett, s ismét fellépett a befülledés
veszélye.
48 órás pergetés után a tokocskák
szétnyíltak és a mag kitisztítását
meg lehetett kezdeni. Az általánosan
alkalmazott
hullámos deszkalapot
nem használtuk, mivel nagyobb tel
jesítményt értünk ^el a különböző
lyukbőségű rostákon való átdörzsöléssel. A «három rosta lyukbősége
2—2—1 mm-es volt, míg végül liszt
szitán történt áttisztítás után kaptuk
meg a vetésre alkalmas magot. Be
gyűjtöttünk 395 kg termést, ennek
pergetése és kitisztítása 150 munka
órát, 570,— Ft munkabért, tehát
termés kg-onként 0,38 munkaórát
és 1,44 Ft munkabért igényelt. Vizs
gáltuk a tisztamag kihozatalt is, ami
meglepően jó eredményt mutatott.
összesen 5.9 kg tiszta magot nyer
tünk, ami közel 1,5 kg/q átlagot je
lent. Pergetési tapasztalataink azt
mutatják, hogy a mag kitisztítása a
legkönnyebb az esetben ha a tisztí
tás előtt egy órával az anyagot össze
halmozzuk és enyhén bemelegszik.
A napon-pergetett anyagok kitisztí
tása 20 százalékkal több munkát
igényel.
Már a pergetés előtt a kijelölt
csemetekertben alapos talaj előkészí
téssel rendbehoztuk a vetésterületet,
így a pergetés után azonnal meg
kezdhettük a magvetést. A vetés
előtt egy órával 10—20 cm alomszal
mát égettünk a talajon, mivel sa
vanyú talajaink gombaiertőzöttsége
igen nagy s ezzel kívántuk a fertőt
lenítést elvégezni. Másrészt az égetés
után visszamaradt hamu talajunk
4,5 pH értékét 6—6,5 pH-ra emelte.
Az ismételt talajegyengetés után
pímahengerrel törtük apróbbá az
ágyás talaját, majd a fenyőmagveté
seknél alkalmazott horonynyomó
hengerrel készítettük elő a mag
ágyat. Vetés előtt egy órával a talajt
is megöntöztük azért, hogy a mag
hengerrel való benyomása esetén a
horonynyomóra a talajjal együtt fel
ne ragadjon.
Az elvetett magot nem takartuk,
csak zsupszalma terítést adtunk rá,
hogy a zuhogó eső ki ne mossa. Ettől
kezdve naponta öntözünk. A kelés
már a második napon megindult, az
apró magok megdúzzadtak, a harma
dik napon jelentek meg a szabad
szemmel látható apró sziklevelek
és a velük ellenkező oldalon koraiak
ban elhelyezkedő gyökérszőrök.
Tekintve, hogy erdőgazdaságunk
területén az idén végeztük először a
rezgőnyár magvetését, többféle kí-

A vetéseket felfelé fordított szórófejjel
permetezésszerűen öntözzük

sérletet is állítottunk be, hogy meg
állapíthassuk a leghelyesebb vetési
és csemetenevelési módot.
A kezdeti eredmény jónak mutat
kozik, azonban főleg az első két
hétben kell a kikelt csemetékre
nagyon ügyelnünk, mivel óvnunk
kell a csapó esőtől, erős széltől, hogy
a takaratlan, gyengén álló csemeték
ki ne dőljenek. Munkánk végleges
eredményét az őszi csemete-leltározás
és a kísérletek kiértékelése fogja
megadni.
Kongresszusi felajánlásunkban az
idei évben is vállaltuk a nyártelepítések túlteljesítését, ezek nagyobb
mértékű végrehajtására akkor lesz
lehetőségünk, ha elegendő telepítési
anyagot termelünk.
Solymos Rezső
erdőművelési csoportvezető
Szombathely

A kész vetést szalmatakaró fedi. A szal
matakarót is a csemetekertben állítjuk elő
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(Folytatás a 11. oldalról)
ahol az erdőgazdaság vette a ke
zébe,
mint ahogyan ezt a sárospataki erdő
gazdaság kerületében tapasztalhat
juk.
A közúti fásításokban rejlő hatal
mas lehetőségek kiaknázásának kér
dése így közel sem megnyugtató. A
megoldására több mód is kínálkozik.
Az egyik a csehszlovák példa: itt min
den közúti igazgatóságnak van egy

A sárospataki erdőgazdaság gondozásában
jól kezelt útmenti nyárak Széphalom
határában

kizárólag fásítási ügyekkel foglalkozó
előadója. A másik: az erdőgazdasági
szervezetnek közutakra is kiterje
dően megfelelő kiépítése. A lehetősé
gek kiértékelése, a megoldásra vonat
kozó javaslat kidolgozása a 80 szá
zaléknyi nyárra való tekintettel az
Országos Nyárfabizottság feladata.
A kérdéssel foglalkozni minden
féleképp érdemes.
A rendelkezésre álló termőhely, a
rendkívül kedvező megközelíthetőség
egészen kivételes gazdálkodási meg
oldásokat tesz kézenfekvővé. A háló
zat kérdése még rendkívül izgalmas
kutatási témát jelenthet. Külföldön
már 2,50 méteres tőtávolságot sürget
nek a fasorokban, nálunk még 10től 30 méterig változó távolságot al
kalmaznak az egyes Közúti Igazga
tóságok ötletszerűen egyoldalú köz
lekedésügyi elgondolások alapján.
Teljesen tisztázatlan a fasorok előhasználati kérdése, pedig ezen a ré
ven az összes fatermelés 30 százalé
kát vesztjük el. Ezeknek a kérdé
seknek tisztázásán múlik, hogy az
adott úithossz tízezernyi vagy száz
ezernyi hektár fatermelési bázist
jelent-e!
Jérome René

ásítás a dieleti d?őcsalovna vidékén
A Keleti Főcsatorna a Tiszántúl
vízben legszegényebb vidékén húzó
dik keresztül. Az ország legnagyobb
szikesterülete, a mintegy 120 000 hol
dat magába foglaló Hortobágyi szikes
terület is ehhez a tájegységhez tar
tozik. A felszabadulás előtt a fátlan,
kopár szikeseket szinte kivétel nél
kül birkalegelőnek használták a
Tisza vidékén, ahol május végén
már rendszerint kisült a legelő és a
nyári záporok után is csak pár nap
ra zöldül ki a gyep, miután a szik
nehezen vette be a vizet.
Már a felszabadulás előtt megter
vezték a tiszalöki öntözőrendszer ki
építését. Nem sokra haladtak. Csupán
a Hajdúnánás—Balmazújváros kö
zötti, mintegy 38 km hosszúságú
csatomarészt építették meg.
A felszabadulás után az 19^2—55-ös
években nagy teljesítményű kotrógé
pek használatával sikerült a Keleti
Főcsatornát teljes hosszúságában, 98
km-es távon Tiszalöktől Bakonszegig
kiépíteni. A csatorna mintegy 20
méter széles, átlagos mélysége 3,5
méter, másodpercenkénti vízszállí
tása átlagban 30 köbméter. Ez a víz
mennyiség lehetővé teszi a Horto
bágy 140 000 katasztrális hold földjé
nek öntözését. Most tehát, ahol tíz
évvel ezelőtt legfeljebb „tikkadt
szöcskenyájak” legelésztek, bőven te
rem a rizs, zöldéi az öntözött rét és
a legelő. Az öntözéssel egyidejűleg
vált szükségessé az öntözött terüle
tek fásítása. Erről Lesznyák Jószef, a
debreceni erdőgazdaság főmérnöke a
következőket mondotta:
— Egyrészt az ország faanyagszük
ségletének biztosítása másrészt a
helyi éghajlati viszonyok megváltoz
tatása, valamint a csatornák és az
öntözött területek vízpárolgásának
csökkentése parancsolólag követeli,
hogy minél kiterjedtebb erdősávot
telepítsünk a csatornák vidékére. Az
öntözött területen a -fásítás gerincét
a főcsatorna két oldalán létesített
25—25 méter széles védőerdőövezet
alkotja. Erre támaszkodnak az ön
töző csatornák, valamint öntöző für
tök kisebb sávszélességű, mezővédő
jellegű fásításai. A Keleti Főcsator
nának a fásítása 850 holdat, az ön
töző rendszer területén végrehajtan
dó fásítás 4650 holdat foglal magá
ban. A fásítás nemcsak helyi éghaj
laton változtat, de a cellulóz és a fa
feldolgozó ipar számára is nyers
anyagbázist jelent. Az ország cellu
lóz, papírellátását ugyanis a jövőben
elsősorban hazai termésű nyárral
kell biztosítani. Ezért is fontosak az
öntöző területen végzett fásítások. A
terület nagyobb részében alkalmas
nemesnyárak, vagy pedig hazai nyá
rak telepítésére. Az itt telepített nyá
rak bámulatosan gyorsan, szépen fej
lődnek. A hajdúnánási zöldövezetben
telepített hatéves kanadai nyárállo
mány 16,5 méter magasságot és 30
cm mellmagasságú átmérőt ért el,
ami hektáronként 109 köbméter fa
tömegnek felel meg. De talán még
ennél is jobb fejlődést mutat a Ke-

Jól fejlődő sáv a csatorna mentén

leti Főcsatorna hajdúszoboszlói sza
kaszán telepített hároméves, akáccal
elegyített óriásnyár-állomány, mely
nek fatömege hektáronként 87,5 köb
méter. A rendkívül szélsőséges idő'
járás eddig bizonytalanná tette ezen
a vidéken a mezőgazdálkodást. Az
időjárásnak a mostohaságát nagy
mértékben csökkenti a nagyüzemi
öntözéses gazdálkodás és az azzal
párosult fásítás. A statisztika azt bi
zonyítja, hogy ezen a területen pusz
tított leginkább a tbc, de azt is, hogy
a fásítással lényegesen megváltoztak
a Tisza völgyében, a Tisza vidékén
az egészségügyi feltételek is. A dol
gozó nép egészségi állapota javul,
élete szebbé válik a tiszta levegőjű
tájban. A fának a mezőgazdaságban
és az iparban való felhasználása is
kihat az emberi életre. Nem is olyan
régen még trágyával, tengeri kóróval
és szalmával tüzeltek a Tisza men
tén. Ezzel megfosztották a termő ta
lajokat a legfontosabb tápanyagoktól.

Hatéves kanadai nyárak húzódnak a
' csatorna hosszában

A fásítás révén faanyag kerül a fa
rostlemezgyártó üzemekbe, a lakos
ság olcsóbban vásárolhat majd bú
tort, de az iparban fel nem használt
tűzifához is hozzájuthat, tehát nem
kell felhasználnia tüzelésre a trá
gyát, a szalmát, mert a fakitermelés
során elég tűzifa, gally, tuskó, alacsonyabbrendű választék jut majd a
lakosságnak. A Keleti Főcsatorna vi
zet, életet biztosít a Tisza vidékének,
a Főcsatorna és az öntözőrendszerben
telepített erdősávok pedig faanyaggal
ajándékozzák meg a Tiszavidék népét.
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Az állomás munkájának főképpen az OEF
rendelete szab irányt. Az OEF ugyanis elrendelte,
hogy 1960-tól kezdve nyár anyatelepet csakis a kí

sérleti állomás törzsanyatelepéről származó anyag
gal szabad telepíteni. Az állomás négy évvel eze
lőtt megkezdett munkája tehát főként arra töreke
dett, hogy mielőbb, még az OEF által kitűzött
határidő előtt anyagot tudjon az erdőgazdaságok
rendelkezésére bocsátani. Az idén már el is jutott
idáig: 446 190 dugványt küldött nemcsak az erdő
gazdaságoknak, hanem több állami gazdaságnak,
a MÁV-nak a Délnyugatdunántúli Mezőgazdasági
Kísérleti Intézetnek, valamint a sopronhorpácsi
kísérleti intézetnek. Az állomás 8 erdőgazdaság
Kopecky Ferenc, az ÉRTI sárvári nyárfakutató kísérleti állo
másának vezetője a felállítandó populétumok sziirkenyárhibrid
anyagát tanulmányozza az üvegházban. Nyolc erdőgazdaság
ban, 15—15 hektáron állítanak fel nyár-populétumokat

A forgalmas, zajos főútról lépünk be az ÉRTI
sárvári nyárfakutató kísérleti állomásának széles
vaskapuján és egyszerre körülölel a cáönd, semmivé
foszlik a por és a benzingőz, öreg fák lombja közt
mókus tűnik el, a tó közepén nyugodtan tollász
kodik a szárcsa, s olyan illatok kúsznak felénk,
amelyeket Jókai még feltétlenül a „buja“ jelzővel
illetett volna. És mikor az ember már-már átadná
magát az öreg fák minden pórusából, a virágok
minden szirmából, a Gyöngyös-patak és a tó min
den csepp csillogó vízéből áradó romantikus han
gulatnak, akkor veszi észre, hogy mindez csupán
keret, mint a színpadi díszlet csak kerete a mű
mondanivalójának. Igen, a sárvári arborétum
„díszletei“ között igen komoly mondanivaló jú
„színmű“ első felvonása pereg, olyan színműé,
amelynek szerzője a tudomány, a kutatómunka s
amely évtizedekre, vagy éppen évszázadokra érez
teti majd hatását erdőgazdálkodásunkban és ipa
runkban egyaránt.

Kevésbé képletesen beszélve: az ÉRTI nyár
fakutató állomása valóban az első felvonásnál tart
abban a tudományos kutató munkában, amelyet
négy évvel ezelőtt kezdett el. De ezalatt a négy év
alatt már sikerült felvázolnia a további „felvoná
sok“ körvonalait is — megmutatni nagy vonalak
ban, milyen irányban kell fejlődnie a gyorsan
növő fafajok termelésének, ha mielőbb eredmé
nyekhez akarunk jutni.

ban 100 nyárfajtával tizenötszörös ismétléssel
15—15 hektáron telepít populetumokat a jövő
tavaszig.
Az ÉRTI sárvári nyárfakutató kísérleti állomásán akácnemesítési kísérletek is folynak. A mesterségesen beporzott akác
virágot celofán burkolattal védik az idegen virágpor ellen.
Harkai Lajos tudományos segédmunkatárs a beporzás ered
ményét szemléli, lent baloldalt felnagyítva látható a megje
lölt, beburkolt virágfürt
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Az állomás vezetőjével, Kopecky Ferenc tu
dományos kutatóval és Harkai Lajos tudományos
segédmunkatárssal járjuk végig az arborétumot
és a kutatóállomás kísérleti területeit s közben
igyekszünk hűségesen feljegyezni mindazt, amit
munkájukról, a kutatások eredményeiről monda-

:.x; *
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erdőművelési kérdéseivel foglalkoznak majd é
állomásunkkal szoros együttműködésben így mód
nyílik arra, hogy a gyakorlatban is lemérjük kuta
tásaink eredményeit.

— A fajtanemesitési kutatások egyik fö célja
— folytatja —, hogy olyan nyárfajtákat tenyész-

szünk ki, amelyek az eddigi nemesnyárfajtáknál
ellenállóbbak a különböző megbetegedésekkel szem
ben. Most az erdőgazdaságok anya telepeiről új faj
tákat hoztunk be a régi nemesnyárak mellé, még
pedig holland, francia és olasz nyárakat. Ezek az
igen jónövésű fajták a rozsdagombával szemben
teljesen közömbösek, belterjes művelés mellett
pedig a rákos megbetegedésnek is jól ellenállnak.
Általában a belterjes művelés rendkívül fontos a
betegségek megelőzésénél, a régi nemesnyár faj

táknál is csökkenteni lehet a rákosodást a termő
hely helyes megválasztásával és a belterjes műve
léssel.
*
Egyébként is meglehetősen vázlatos beszámo
lónk még hiányosabb lenne, ha nem említenénk
meg azt, hogy érdekes eredményekre jutott az
állomás akác- és tölgynemesitési kísérleteivel is. Az
akácnemesítést 1955-ben kezdték, ma már utód

nemzedékeik vannak, mesterséges keresztezésből.
Igen érdekes, tavaszi-őszi virágzásé fajta a Robinia
luxurians egyik alakja, amelyre egy váci útőr hívta
fel a figyelmet. Most ezzel folytatnak keresztezést
A közönséges rezgőnyár és az amerikai Populus tremuloides
alanyok keresztezéséből létrehozott, fehérnyáralanyra oltott
nyár. Jelenleg hároméves és közel hat méter magas. Előhasználati elegyes állományok telepítésére kitűnő fajta

Érdekes kérdés, hogy hogyan választja ki az
állomás a telepítésre leginkább alkalmas fajokat.
— A saját nemesítésű fajtákat — mondja
Kopecky Ferenc — összehasonlítjuk az őshonos
fajtákkal, a szülőkkel, az eddigi gazdasági fajták
kal, az ún. nemes nyárakkal és a külföldön jelen
leg tenyésztés alatt levő fajtákkal. Rendkívül érté
kesek külföldi összeköttetéseink, elsősorban igen
szívélyes kapcsolatunk A. Sz. Jablokov profeszszorral, a Bjelorusz Erdészeti Tudományos Kutató
Intézet vezetőjével, az akadémia erdészeti osztá
lyának elnökével, ezenkívül több más szovjet ku
tató intézettel, így az uralszkival és a karakumival.
Ez utóbbitól, a karakumi sivatagból például
Taranga-nyár magot kaptunk s ez a félsivatagi fajta
igen jól alkalmazkodik a mi körülményeinkhez. A
szovjet kutató intézeteken kívül a baráti országok
intézeteivel is állandó csereviszonyban állunk, a
most alakult romániai nyárfakutató intézettől
feketenyár hibrideket, Lengyelországból, a kornicki
arborétumból balzsamos-nyár hibrideket, az NDKból az ott jól bevált Spreewald- Pappel fajtából
kaptunk hibrideket. De hasonlóképpen gyümöl
csöző a kapcsolatunk a nyugati és északi államok
kal. Baj ti fajtagyűjteményünk jelenleg 400 fajtá
ból áll, minden jelentősebb nyárfajta helyet kapott
benne. Cserébe küldött hibridjeinkkel elégedettek
külföldön s külföldi folyóiratok gyakran ismerte

tik a sárvári eredményeket.
— A megvalósulás időszakában van két kísér
leti erdészet szervezése, amelyek főként a nyárfa

Mesterségesen keresztezett, tavalyi kiültetésű fekete nyár
csemeték. A legjobban növő fajtákat két évi megfigyelés után
ki lehet választani

kísérleteket, hogy a méhészeti szempontból oly
fontos akácvirágzási időszak hosszabbra nyúljon.
A tölgynemesitési kutatásoknál az állomás
jelenleg az alapfajok gyűjtésénél tart, eddig 55 faj
tából áll a gyűjtemény s megkezdték a törzsfák ki
jelölését, valamint az oltványok készítését.
És mit rögzítsünk még ide befejezésül az állo
más életéről, munkájáról? A „keretről“, a „diszletkről“ inkább beszéljenek a sárvári park gyö
nyörű részleteiről készült fényképfelvételek lapunk
utolsó oldalán, a kutatómunkáról pedig az üzemi
gazdálkodásban is mielőbb megmutatkozó ered
mények.

Bisztray Kálmán
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IJJ_ OLCSÓBB
Nem véletlen, hogy a Furnír- és
Lemezmüvek Asztalos Sándor utcai
telepén büszke öntudat fűti a dolgo
zók szavait, amikor munkájukról és
terveikről beszélnek. Olyan eredmé
nyekről számolhatnak be és olyan
terveket vázolhatnak fel, amilyenek
kel nem minden üzemünk dicseked
het.
Először a kongresszusi versenybe
való bekapcsolódásukról esik szó. A
telep terve 3800 m3 fűrészárun kívül

A hámozógéppel 3,5 mm-es furnírt
készítenek

G500 m3 bútorlap. A kongresszusi
versenyben további 400 m3 bútorlap
legyártását vállalták. A termelés nö
velésével — folyóáron számítva —
1,82 millió forint értéknövekedést
érnek el. Az összes felajánlás alap
ján pedig a tervet 5,8 százalékkal
teljesítik túl.
A felajánlásban szerepel 292 m3
gömbfa megtakarítása is. Ennek tel
jesítését
ténylegesen elősegíti az
üzem egyik büszkesége, a hámozott
vagy furnírbelsős bútorlapok gyár
tásának további kiterjesztése a klaszszikus
lécbelsős bútorlaptermelés
rovására. Az üzem dolgozói azonban
még több eredményt várnak — ha
nem is a közeli jövőben — legújabb
találmányuktól, az ún. légkamrás
bútorlaptól.
Ezekről a bútorfajtákról beszél
getünk Lendvay Zoltánnal, a telep
vezetőjével. Megkértük ismertesse
az egyes bútorlapok közötti különb
séget, az újabbak jelentőségét.
— A lécbelsős bútorlapról nincs
mit mondanom — kezdte a telepve
zető — hiszen ez a bútorlapok klaszszikus formája, és mindenki jól is
meri. Csupán azt említem meg, hogy
1 m3 készáruhoz mintegy 3 m3 gömb
fa kell. Miután az újabb bútorlap
fajták nem ilyen faigényesek, ennek
termelése fokozatosan visszaszorul.
Ma már csak 30—35 százalékát teszi
ki bútoralaptermelésünknek.
— A furnírbelsős (hámozott) bú
torlap felhasználása telepünk dolgo
zóinak érdeme. Ez a bútorlap már
elfoglalta megillető helyét, a feldol
gozó ipar teljes elismerését vívta ki.
Éppen ezért termelésünkben a na
gyobbik részt — (65—70 százalékot)
— ez a bútorlap foglalja el.

bútorlapok

A furnírbelsős bútorlap termelését
1952-ben kezdtük meg, de lényeges
termelésünk ebből az áruból csak
három éve van. E bútorlap mind a
termelő, mind a felhasználó szem
pontjából lényeges előnyökkel ren
delkezik a lécbelsőssel szemben.
Ilyen elsősorban a faanyagszükséglet
mennyiségi és minőségi jellemzői.
Miután ugyanis e bútorlap hámozott
anyagból épül fel, olyan faféleségek
is felhasználhatók a gyártásban —
(mint a csömörosnyár, jegenyenyár)
—, amelyek nemcsak a lécbelsős bú
torlaphoz, de semmire sem használ
hatók. Itt használtuk fel azokat a
rönköket is, amelyek ugyan a léc
belsős bútorlaphoz érkeztek, de mi
nőségük miatt ott alkalmazhatatlanok. A teljesebb anyagkihasználás
természetesen
anyagmegtakarítást
jelent: 1 m3 furnírbelsős bútorlap
hoz ugyanis csak 2—2,5 mA gömbfa
kell.
Mindezen felül a felhasználó ipar
is jobban szereti, mert fizikai jel
lemzői nem rosszabbak a lécbelsősnél, viszont nem vetemedik és ol
csóbb.
A légkamrás bútorlap azonban
még a furnírbelsőst is messze felül
múlja elsősorban fa takarékossági és
gazdaságossági szempontból — mon
dotta látható örömmel Lendvay Zol
tán. — Ezt a jelentős találmányt
szintén üzemünk könyvelheti el. A
bútorlap
lényegében furnírbelsős
bútorlap, csak nem „tele“ készül (ki
véve a kisebb alakításhoz és a bú
torvasaláshoz, felerősítéséhez kiala
kított szélső részeket), hanem úgy,
hogy ún. légkamrákkal elválasztott
egy-egy szál furnír hordozza a külső
furnírborításokat és alkotja a bútor
lap statikai szerkezetét. Természetes
tehát, hogy a légkamrák sok fát ta
karítanak meg, s valóban ez esetben
1 m3 készáruhoz csupán 1 m3 gömb
fa kell!
Az új bútorlap kísérleti példányait

A furnírbelsős bútorlap összeállítása

már évekkel ezelőtt legyártottuk.
Három évvel ezelőtt egy szekrényt
is készítettünk kizárólag légkamrás
bútorlapokból. A használat során
nemcsak hogy semmi hátrányt vagy
változást nem mutat, de a nagy felü
leteken — (például az ajtókon) —
még ráeső fényben sem lehet akár a
legcsekélyebb hullámosodást is fel
fedezni, holott ez lécbelsős bútorla
poknál előfordul. A légkamrás bú
torlap tehát — amint más vizsgá
lataink alapján is megállapítható —
viselkedés szempontjából semmivel
sem marad le a másik két bútorlap

A hulladékfurnírt szállítókocsira rakják

Vizes ollóval vágják a furnírt

ig
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fajta mögött, gazdaságosságát te
kintve pedig össze sem hasonlítható
azokkal.
Az új bútorlappal még csak egy
probléma van: — a nagyüzemi gyár
tás megoldása. Ehhez elsősorban a
feldolgozó üzemek segítsége kell.
Miután ugyanis a légkamrás bútor

Faipari
munkavédelmi konferencia
Országos tanácskozásra gyűltek
össze május 29-én a fa- és bútor
ipari vállalatok képviselői, hogy
a főhatóságokkal és a szakszerve
zettel együtt megtárgyalják a fa
ipar munkavédelmi helyzetét, va
lamint a teendőket. A beszámoló
kat Stróbl Kálmán az OEF, Cecei
György a Bútoripari Igazgatóság
és Tompa Mátyás az Építésügyi
Minisztérium
részéről
tartotta
meg.
A beszámolókból kiderült, hogy

a fa- és lemezipar baleseti statisz
tikája több mint szomorú képet
mutat. Míg az elmúlt két év alatt
a többi iparágban fokozatosan
mintegy 20 százalékkal csökkent
a balesetek száma, addig a fa- és
bútoriparban kb. 25 százalékkal
nőtt. Ezen belül sajnos a mi ipa

lapok nem darabolhatok, a feldol
gozó iparral együtt olyan lapmére
teket kell kialakítanunk, amilyene
ket mi nagy mennyiségben tudunk
gyártani, ők pedig nagy mennyiség
ben tudnak — lényeges alakítás nél
kül — felhasználni. Ezek alapján ki
kell dolgozni a gyártástechnológiát^
úgy hogy az átállás minden zökkenő
nélkül menjen végbe. A technológiát
úgy akarjuk kialakítani, hogy a je
lenlegi gépparkkal minden termelés
kiesés nélkül átállhassunk akárme
lyik, vagy — szükség esetén — egy
szerre mindhárom fajta bútorlap
gyártására — fejezte be ismertetését
Lendvay Zoltán.

*

Amit hallottunk nem kis jelentő
ségű. Közismert, hogy hazánk fában
szegény. Közel sem lehet tehát
mindegy, hogy 1 m3 bútorlaphoz 3
m3 aránylag jó minőségű gömbfát,
vagy pedig csak 1 m3 nem túlságosan
igényes fafajt használunk-e fel. Ép
pen ezért örömmel üdvözölhetjük
ezt a megoldást és reméljük, hogy
mind az OEF, mind a felhasználó
ipar minden segítséget megad az
üzem dolgozóinak ahhoz, hogy már
1960-ban minél több légkamrás bú
torlap készüljön.
„Zöld Hetet” rendezett az év ele
jén a bécsi egyetem a mezőgazdálko
dás és erdőgazdálkodás időszerű kér
déseiről. Az előadók ismertették az
osztrák erdők jelenlegi helyzetét, az
erdei munka gépesítésének problé
máit, a rontott ártéri erdők átalakí
tásának lehetőségeit és a vadpata
kok szabályozásának fontosságát.

runk nagyon „előkelő“ helyet fog
lal el, miután a múlt évben, de
még inkább az év elején ugrás
szerűen megnőtt a balesetek szá
ma. Míg pl. 1955-ben 683 baleset
volt az iparban, addig 1958-ban
1123. Ez év I. negyedében 322 bal
eset fordult elő, ami minden ed
digi negyedévnél rosszabb „ered
mény“. A dolgozók számához vi
szonyítva tehát kétszer annyi bal
esetünk volt, mint a gép- vagy épí
tőiparban, holott azok igen bal
esetveszélyesek. Az I. negyedévi

balesetstatisztikában „élenjár" a
Délmagyarországi (26,6 százalék),
az Északmagyarországi (27,6 szá
zalék) és a Budapesti Fűrészek
(25,3 százalék), valamint a Hárosi
Falemezmüvek (23,2 százalék), vi
szont dicséretesen „lemarad“ a
Gyufaipari Vállalat (4,8 százalék),
a Kocsigyár (7,0 százalék) és a
Nyugatmagyarországi
Fűrészek
(7,7 százalék).
Mind a beszámolók, mind a fel
szólalók megállapították, hogy a
legtöbb baleset a külső és belső
anyagmozgatásnál következik be
(1958-ban az összes balesetek
29 + 15,3 = 44,3 százalék). Ennek
oka elsősorban az anyagmozgatás
rendkívüli elmaradottsága, az e
területen dolgozók erős fluktuáció
ja és kioktatásuk hiányossága. A
gépeknél legtöbb baleset a kör- és
szalagfűrészeken fordul elő (1958ban 14,8 százalék), de sok baleset

forrása szervezetlenség, rendetlen
ség stb. is (11 százalék).

A beszámolók és a felszólalók
egyetértettek abban, hogy a dol
gozók sokszor nem vigyáznak
eléggé saját testi épségükre, né
hány forint többletkereset elérése
érdekében eltávolítják a védőbe
rendezést. Nem volt azonban ilyen
egyetértés a vállalat, de különö
sen a műszakiak, művezetők fele
lősségét illetően. Ezek felelősségét
kisebbíteni igyekvő felszólaláso
kat különösen Donáth elvtárs a
SZOT munka védelmi osztálya ré
széről ostorozta. Hangyái Tibor
igazgató is aláhúzta a műveze
tők
felelősségét. Legfontosabb
nak tartja a mindenre kiterjedő
ellenőrzést (munkaterület, gépek
rendbentartása, technológiai fe
gyelem és óvórendszabályok be
tartása stb.), a dolgozók lekiisme-

retes kioktatását és megfelelő
anyagi ösztönzés alkalmazását (pl.
fegyelmi büntetés esetén csökken
tett
nyereségrészesedés).
Ezek

alapján értek el a Nyugatmagyar
országi Fűrészeknél komoly ered
ményeket.
Minden felszólaló, aki nem
akarta elhárítani a felelősséget, ki
emelte azt — és ez volt a konfe
rencia egyik legfontosabb tanul
sága —, hogy a műszakiak nem

vethetik le a felelősséget azzal,
hogy egyszer kioktatják a dol
gozókat a balesetveszélyre, de az
zal sem, hogy megfelelő védőbe
rendezést konstruálnak. Ügyelni
kell a dolgozók testi épségére, kö
telezően be kell tartani az óvó
rendszabályokat, és szigorú fe
gyelmet kell ezen a téren megkö
vetelni. Ennek, valamint a kon
ferencián
elhangzott
határozat
egyéb intézkedéseinek végrehaj
tása nyomán a tanácskozás az

ipar elé célul tűzte ki, hogy a bal
esetek számát ez évben 1958-hoz
viszonyítva 10 százalékkal csök
kenti. Úgy véljük, ez nemcsak
megvalósítható, hanem túl is tel
jesíthető.

A fasorokban művelt vadgesztenye
Szlovéniában számottevő növedéket
ad, fáját ipari és iparművészeti cé
lokra keresik. A Vajdaságban kőris
sel váltakozó sorokban is telepítették,
hogy a vadgesztenye a kőris alatt
második koronaszintet alkosson. Az
állományban elszórtan nemesnyárak
törzstisztulását is biztosította az alat
tuk növő vadgesztenye,
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Öldatáfcfa/n,

Véget ért a napi munka. Haza indul a
Darvas munkacsapat

Miszlay Gyula operatőr a lakókocsik
munkásainak ébredéséről készít felvételt

Még kapható
A MEZŐGAZDASÁGI LEXIKON
Holy Zoltán régi győri levelezőnk
kérdésére közöljük, hogy jelenleg még
kapható az év elején megjelent két
kötetes

Mezőgazdasági Lexikon
— amely az általános erdészeti tud
nivalókat is tartalmazza — 400 fo
rintos árban. Részletre is megvásá
rolható.
Egyúttal tájékoztatjuk a lexikális
művek iránt érdeklődő és általános
műveltségük kibővítésére törekvő ol
vasóinkat, hogy megjelenés alatt
van a
Kultúra Világa

című 5 kötetes mű, amely enciklopé
dikusán foglalja össze a művelődés
legfontosabb területeinek problémáit.
Az első kötet a könyvnapra jelent

cl

A motoros fűrészek rövid néhány
év alatt fakitermelőink nélkülözhe
tetlen munkaeszközévé váltak. Ma
már többszáz üzemel erdőgazdasá
gainkban. A kezelés, karbantartás és
a munkamódszerek ismertetését a
sárvári szakiskolában végzik. Itt
azonban csak a fűrészkezelőket képe
zik ki. A többi munkások és az erdé
szeti szakszemélyzet intézményes ok
tatása nincsen megfelelően biztosítva.
Az Országos Erdészeti Főigazgató
ság már 1955. végén felismerte ezt a
hiányosságot. Oktatófilm készítését
határozta el, amelynek céljául az
MP—50-es benzinmotoros fűrész al
katrészeinek, karbantartásának is
mertetését, továbbá a helyes techno
lógia bemutatását jelölte meg.
A szakanyagot Radó Gábor OEF
főmérnök írta. A rendezéssel és az
operatőri munkával Zsabokorszky
Jenő erdőméirnököt bízták meg. A
film forgatása a tatabányai erdőgaz
daságban indult 1956. májusában.
Zsabokorszky Jenő 1957-ben bekö
vetkezett halála miatt nagyobb szü
net állt be a film készítésében. Az
újabb gyakorlati munka, azaz a to
vábbi forgatás csak 1959. májusában
indulhatott meg. A rendezési és ope
ratőri munkát Miszlay Gyula vette
át, de bekapcsolódott az ÉRTI Fotoés Filmlaboratóriuma is.
A hiányzó külső jeleneteket a mis
kolci erdőgazdaságban napjainkban
veszik fel. A „főhadiszállás” a jávor
kúti üdülő.
Borús, májusvégi nap van, időn
ként permetező esővel, amikor a fil
meseket felkeressük. A forgató-cso
port tagjait az ebédlőben találjuk
meg. Éppen megbeszélést tartanak az
erdőgazdaság néhány szakemberével,
akik Bedő Tibor igazgató elvtárssal
az élen, minden segítséget megadnak
a film elkészítéséhez.
*

meg. A mű a következőképpen épül
fel. I. kötet: Világmindenség; II. kö
tet: Technika; III. köitet: Zene,
Film, Színház, Képzőművészet; IV.
kötet: Irodalom, Filozófia, Nevelés;
V. kötet: A föld országai — Az em
beriség története.
Az egész mű ára 600 forint. A kö
tetek három-négy havonként jelen
nek meg és kötetenként történik a
vételár kifizetése is. Az elő jegyzők
60 forint engedményt kapnak.
Ugyancsak megjelenik az
Új Magyar Lexikon
hat kötetben. Az I. kötet június vé
gén, a többi három-négy havi idő
közben jelenik meg. Fizetendő köte
tenként — 150 forint —, az egész mű
ára 900 forint. Az előjegyzők 50 fo
rint engedményt kapnak.
Megrendelhető a Mezőgazdasági
Könyvesboltban, Budapest, V. Vécsey
u, 5.

Rossz az idő, rossz a filmesek han
gulata. Ez érthető, mert ilyenkor nem
lehet forgatni és belső munkára van
nak kárhoztatva. így beszélgethetünk
kicsit a filmről.
Be tudja-e tölteni óktatói felada
tát?
A kérdés nem egyszerű. A film
forgatásának kezdetén csak kétsze
mélyes motoros fűrészeink voltak.
Ezekhez készült a szakanyag. Azóta
megindult a Druzsbák térhódítása és
rövid idő alatt valószínűleg túlsúly
ba kerülnek. A film készítői tudják
ezt és ennek megfelelően igyekeznek
az anyagot módosítani. Az egyszemé
lyes fűrészeikkel való munkát ugyan
nem mutatják be, de a kétszemélye
sekkel általános útmutatást adnak a
Druzsbák használatához is.
Sok szó esik a hátralevő jelenetek
megrendezéséről és a munka üteme
zéséről. A film szereplői az ÉRTI
üzemi méretű kísérletei során kima
gasló eredményt elért Darvas-brigád
tagjai. Ök most a hol meginduló, hol
elálló eső ellenére is kint dolgoznak.
A filmesek a beszélgetés közben
ki-kdállnaik a tornácra, nem tisztul-e
az ég.
Végre 5 óra után oszladozni kezde
nek a felhők. Tíz perc múlva már
robog velünk az erdőgazdaság Wipponja és a munkacsapat hazavonulá
sakor már pereg a film.
Sajnos este alig pár percet dolgoz
hatnak, mert újra teljesen beborult.
Este még sokat tanácskoznak, ter
vezgetnek a forgató-csoport tagjai.
Másnap szép napsütéses hajnalra
virradunk. A munka lázasan indul
meg. A reggeli karbantartás forga
tásával kezdődik a nap. Orozva csat
tan a fényképező gép zárja az opera
tőr hátamegett. Ezzel már indulunk
is, mert időnk lejárt és el akarjuk
érni a 7 órai vonatot.
Erdővédelmi film

A Budapest Filmstúdió készíti az
idei év reprezentatív erdővédelmi
filmjét Ég az erdő címmel. Az érde
kesnek ígérkező színes film felvéte
leit a Bükkben, Pilisben, Törökbálin
ton és Gödöllő környékén forgatják,
s előreláthatólag júliusra fejezik be.
A film mondanivalója túlnő a szak
mai kereteken, látványosan, érdekes
történetbe építve szól a nagyközön
séghez arról, milyen nagy kincsünk
az erdő s milyen nehezen pótolható
károkat tud benne okozni az ember
gondatlansága. Az új erdővédelmi fil
met a filmszínházakban vetítik majd
kísérőműsor'gyánánt. írója és rende
zője Lakatos Vince, szakmai tanács
adója Kollár Gyula erdőmérnök. A
körülbelül 500 méter hosszúságúra
tervezett film bizonyára legalább
ugyanolyan rangot szerez magának a
kisfilmek sorában, mint az elmúlt
évek sikert aratott erdészeti filmjei.

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

Amit már érdemes elmondani az idei
Mezőgazdasági Kiállításról
Jó negyedév még, amíg meg
nyílnak az idei Mezőgazdasági
Kiállítás kapui, de a kiállítás le
endő területén már sokhelyütt
folynak
az
előkészületek. Az
előző kiállításokhoz hasonlóan az
erdészet gazdag anyaggal vonul
majd fel. Az erdészeti kiállítás
szakbizottsága még május folya
mán megalakult dr. Balassa Gyula

miniszterhelyettes, az Országos
Erdészeti Főigazgatóság vezetőjé
nek elnökletével.
Az erdészeti kiállítás pavilonjai
ugyanott kapnak helyet az idén is,
mint tavaly, de nagyobb területen,
így lehetőség nyílik a csemeteker

tek bővítésére, amelyek látványo
sabbak, szebbek lesznek, mint
tavaly. Űj, nyárfasorral szegélye
zett úton sétálhatnak majd a lá
togatók a pavilonok mellett s
ugyancsak nagyobb területen tud

ják elhelyezni a gépkiállítást.
A
pavilonokban
elhelyezett
anyag az erdészet, a faipar és a

Apróvadállományunk
számának
apadását a szakszerűtlen és túlzott
vadászatokon kívül főleg a ragado
zók, de annak is a legveszedelme
sebbje, a kóbor kutya és macska
okozza. A rendkívül elszaporodott
német juhász (farkas) kutya és an
nak legkülönfélébb korcsai — tiszte
let az elenyésző kevés kivételnek —
vérük parancsát követve a területet
járják, a ténylegesen elpusztított va
don kívül nyugtalanításukkal űzik el
a vadat, s ez vezet az elnéptelenedés
re. Különösen veszedelmessé válik a
kártevés, ha két ilyen eb társul, ami
kor valóságos hajtóvadászatot ren
deznek, egymás „kezére” hajtva a
vadat. A nyomot kitartóan követik,
majd a felriasztott vadat rövid üldö
zés után elfogják. A farkaskutya
veszedelmes tulajdonsága, hogy far
kas módjára hangtalanul hajt, így
kártételének észlelése és üldözése is
rendkívül nehéz. Nagyvadas terüle
teinknek is tönkretevője lehet egy
ilyen hajtópár, mert egyetlen éjsza
ka alatt nagy területeket vadásznak
le. Különösen veszélyesek télen

vadászat munkájának, eredmé
nyeinek, célkitűzéseinek kereszt
metszetét kívánja bemutatni, ezért
elengedhetetlen, hogy az erdőgaz
daságok, faipari üzemek mielőbb,
már most kapcsolódjanak be az
előkészítés munkájába, méltányol
ják a szakbizottság esetleges kí
vánságait. Az erdőgazdálkodás fő

mondanivalója az idén is az erdő
védelem lesz. Érdekes elképzelés,
hogy a kiállítás az erdő, a fa fejlő
dését párhuzamba állítja az ember
fejlődésével, vagy még pontosab
ban: egymás mellé állítja az er
dészt és az erdőt. Amint a nagy
kovácsi erdészgyermekotthon kis
növendéke az általános iskolán,
az erdészeti technikumon keresz
tül eljut az erdőmérnöki főisko
lára, úgy növekszik az elültetett
suháng vágás-érett fává. Fő helyet
kap a kiállításon a gyorsan növő
fafajok,
köztük
természetesen
elsősorban a nyárfajták bemuta
tása.

muflonállományunkra, majd tavaszszal őzgidáinkra. Pusztítsuk őket
minden rendelkezésre álló eszközzel,
fegyverrel, csapdával és a nem vadászias, de az esetükben indokolt mé
reggel is.
A fennálló rendelet értelmében a
rendőr, pénzügyőr, erdész és vadőr
köteles elpusztítani, — míg a vadász
társaság tagja jogosult minden mel
léktekintet nélkül lelőni a kóbor ku
tyát.
Sok visszaélés történik az úgyne
vezett pásztorkutyákkal is. Ha pász
toraink megmaradtak volna a puli,
pumi ősi nyájőrző kutyák mellett,
nem is volna baj; mert azok csak
akkor vadásznak, ha külön idomítják
rá — s ez már nem a kutya hibája.
De ha végignézzük a szivárvány
minden színében játszó, de minden
kor felismerhető „farkas”-korcsokat,
látjuk a kártevést.
Ne legyünk kímélettel ezekkel
szemben sem és ha az elpusztított
kutya gazdája kinyomozható, jelent
sük fel szabály sértésért. Sok kártérí

A vadászati pavilon-részben az
értékes trófeák mellett kiállítják
régi, nagy vadászok — köz
tük Kittenberger Kálmán — pus
káit, vadászati emléktárgyait. Az
erdészet és a vadászat egy tető alá
hozott bemutatója azt kívánja
hangsúlyozni, hogy az erdőben

egyensúlyban kell lennie a kor
szerű erdőgazdálkodásnak és a
korszerű vadgazdálkodásnak.
A faipari kiállítást a farost és
forgácslemez
gyártás jegyében'
rendezik be. Az új Mohácsi Fa
rostlemezgyár kereszmetszetében
mutatják be a gyártás főbb fázi
sait.
És végül már most érdemes
szólni az Erdei Termékeket Fel
dolgozó és Értékesítő Vállalat vál
tozatos kiállítási anyagáról, amely
az idén a szárított gombák, gyü

mölcslevek, gyógynövények mel
lett aprófa áruval, díszítő anya
gokkal, a nád különböző felhasz
nálási módjaival egészül ki.

tési pert előzhetünk így meg, amit a
kutya gazdája vélt igazának tudatá
ban indítana. Leghatékonyabb esz
köz lenne az ebadó felemelése oly
képpen, hogy az egy kutyán felüli
minden kutya után az adó többszörös
lenne, s így nem tartanának minden
tanyán egész kutyaseregletet.
A kóbor macska kártétele nem
ilyen feltűnő, de szintén jelentős. A
simulékony, csendben járó macska
nem okoz zajt. Kis területet jár be,
de azt alaposan. Minden fészket,
zúgot kikutat és nem marad életben
utána kisnyúl, apró fogoly, fácán. Ne
kíméljük őket. A padláson és kam
rában a helyük, de a kertek végé
ben, mezőn meglapuló „cicákat” lő
jük ki, vagy fogassuk meg tacskóink
kal. Bőrükből jó dohányzacskó lesz,
akkor már nem okoznak kárt.
Sokszor hallott kifogás gazdaaszszonyaink részéről „hiszen csak vere
bet fog”. Szeretném tudni mikor vé
geztek ornitológiái tanfolyamot? Sok
énekes madarunk pusztulását okoz
zák, kertjeink elnéptelenednek, ahol
ily „kedves kis cicák” működnek. Ne
kíméljük őket!
Apróvad-állományunk feljavításá
nak tehát egyik fontos feltétele a ra
gadozók fékentartása, azok közül is
a kóbor kutyának és macskának ki
irtása területünkről.
Goszthony Géza
oki. mérnök, vadászati felügy.
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Tűzrendészet! gyakorlat
és bemutató Törökbálint mellett

Az erdőtűz félelmetes, borzon
gató látvány volt, pedig tudtuk,
hogy mindent pontosan előkészí
tettek: készenlétben álltak a tűz
oltók kilenc hatalmas szerkocsi
val, a budakeszi erdészet dolgozói
lapátokkal, seprűkkel, döntőfűré
szekkel, Druzsbákkal. De amikor
május 27-én, pontosan délelőtt 11
órakor Kollár Gyula erdőmémök
meggyújtotta Törökbálint határá
ban az 1,2 hektárnyi fenyvest,
csaknem megfeledkeztünk arról,
hogy az Országos^ Erdészeti Fő
igazgatóság és a budapesti tűzol
tóság együttesen rendezett gya
korlatáról van szó. „Élethű“ volt
ez a tűz, amint a vékony füstcsík
ból félelmetes gyorsasággal nö
vekvő tűzkígyó támadt és sziszeg
ve, zúgva belemart a fák törzsé
be, kúszott a koronák felé, olyan
forróságot árasztva, mint ezernyi
túlfűtött kemence.
A nem mindennapi gyakorlatot
végignézte dr. Balassa Gyula mi
niszterhelyettes, az Országos Er
dészeti Főigazgatóság
vezető j e,
dr. Micskó Rudolf tűzoltóezredes,
az országos tűzrendészeti parancs
nokság
vezetője,
dr.
Farkas
György, a tűzoltóság budapesti
osztályparancsnokságának vezető
je, valamint számosán az erdészet
és a tűzrendészet vezető szakem
berei közül. A gyakorlaton a bu
dakeszi erdészet dolgozóin kívül
részt vettek a budapesti tűzoltó
ság egységei, valamint a tűzoltó
tisztiiskola hallgatóinak százfőnyi
csoportja.
A gyakorlat lezajlása után elő
ször a legközvetlenebbül „érdekel
tekkel“, a budakeszi erdészet dol
gozóival beszéltünk, mert a tűz az
ő területükből harapott ki több
mint 1 hektárnyit.
— Kárunk tulajdonképpen nem
keletkezett — mondotta Hagen
Ferenc erdészetvezető —, a meg

gyújtott rész 35 éves kiöregedett,
kevés cserrel elegyült feketefenyö
állomány volt. A fáknak csak a
kérge parazsasodott, a rönköket
fel lehet dolgozni. Azért választot
tuk ezt a részt, mert itt könnyű
az erdősítés, nincs vadkárosítás.
A következő gazdasági év tava
szán be is telepítjük ezt a részt,
mégpedig úgy, hogy erdeifenyőt
is beviszünk a mostani feketefe
nyő állományba. Ami az erdészet

dolgozóit illeti, véleményem sze
rint az ő számukra is igen hasz
nos volt ez a gyakorlati bemutató,
láthatták,
milyen
könyörtelen
gyorsasággal harapózik el a tűz,
mennyire fontos a gyors, szaksze
rű beavatkozás. Most a gyakorlat
ban is kipróbálhatták, amit a bal
esetelhárítási és tűzrendészeti ok
tatásokon tanultak.
— Erdőtüzeknél — mondotta
ezután György Antal tűzoltóalez
redes — az erdészeti dolgozók el

sősorban csak önmagukra számít
hatnak. Ha nem lépnek gyorsan
és szakszerűen közbe, nagy károk
keletkezhetnek, mire a tűzoltóság
a többnyire nehezen járható tere
pen a helyszínre ér. Ügy tapasz
taltam, hogy ezen a gyakorlati be
mutatón az erdészet dolgozói jól
megfeleltek feladatuknak, gyor
san és szakszerű módon végezték
az alomtakarítást, a földhányást,
a fák tövének beföldelését, az árkolást, a nyiladékok vágását és
tisztítását. Ez utóbbiban óriási se
gítséget jelentettek a fürge Druzsbák.
Végül Nagy Mihályt, az OEF
tűzrendészeti főelőadóját kérdez
tük meg.
— Köztudomású — válaszolta
—■, hogy az erdőtüzek minden év
ben, különösen tavasszal, milyen
hatalmas kárt okoznak. A tavaszi

tűzkárok évenkint 1,5—2 millió
forint körül vannak. És köztudo
mású az is, hogy a tűzeseteket
csaknem kivétel nélkül az embe
rek, a kirándulók gondatlansága
okozza. A tűzkárokat az erdészeti
dolgozók elsősorban megelőzéssel
próbálják elhárítani, ennek pedig
a tűzőrök beállítása mellett leg
hatásosabb eszköze a felvilágosí
tás, a propaganda. A mostapi be
mutatóra is azért hívtuk meg a

rádiót, a filmhíradót, a Magyar
Távirati Irodát, a lapok munka
társait, hogy a nagyközönség mi
nél nagyobb tömegeihez juttasi
sák el figyelmeztető kérésünket:
védjék az erdőt, vigyázzanak fél
tett kincsünkre. A tüzet egyéb
ként a most készülő „Ég az erdő“

című filmre is felvették, így majd
a mozilátogatók százezrei is lát
hatják, milyen óriási veszély szár
mazhat egyetlen eldobott cigaret
tából, el nem oltott "tábortűzből,
könnyelmű szalonnasütésből.

A hazai faforgácslap
és farostlemezgyártos
problémáival is foglalkozik a F ai p a r ez évi áprilisi számának ve
zető cikkében

Stróbl Kálmán,
az OEF faipari főosztályának veze
tője. Beszámol az OEF irányítása
alatt álló egész faipar helyzetéről
és feladatairól, majd kiemelten
foglalkozik a hazai farostlemez- és
forgácslap-gyártás kifej lesztésének
jelenlegi állásával. Felsorakoztatja

a Mohácsi Farostlemezgyár
és a szombathelyi forgácslap
üzem
üzembelépésének adatait és leszö
gezi, hogy e két új iparvállalat fel
állítása és ezeknek az iparágak
nak a kifejlesztése fontos szük
ségleteiket fedez, mert a farost
lemez lényegében az enyvezett le
mezt, a forgácslap pedig a bútor
lapot pótolja és ugyanakkor a fa
rostlemez és forgácslap előállítása

sokkal gazdaságosabb.
Ezt a tételt számszerű adatokkal is
bizonyítja. Foglalkozik cikkében a
lein- és kendenpozdorjából és más
nem faalapú anyagokból előállít
ható lemezék kérdésével is és meg
állapítja, hogy „szükségszerű az
ipar fejlesztését mindkét bázison
előmozdítani, mert az igen nagy
mértékű faimportunk csökkentése
érdekében bármely alapanyagból
előállított forgácslapra szükségünk
van, főleg, ha olyan kivitelben ké
szül, amit nem kell furnérral bo
rítani“. Igen érdekes az az adat,
hogy a farostlemez és forgácslap,
amelyeknek gyártásához

csak erdei és ipari hulla
dékok
felhasználása szükséges, s a leg
rosszabb esetben szabványminő
ségű tűzifa, amelynek világpiaci
ára 12—13 S, leválthatja az eny
vezett lemezt és a bútorlapot,
amelynek előállításához viszont
olyan vastag méretű, jó minőségű
rönkalapanyagra
van
szükség,
amit a vilá^piacön köbméteren
ként csak 50—70 $-ért lehet vásá
rolni.

( Június 28-án Esztergomban, a
I Fürdő szállóban, délelőtt 10 óraIkor gyülekeznek az 1939. évben
végzett szakiskolások. Az osztály
társakat szeretettel várjuk.
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f-iz első Icirtév végért I ]agg kovácsi Ivart
Az idei tanévben utoljára lépett
ki nyolcvan erdészegyenruhás kis
lány és kisfiú a nagykovácsi álta
lános iskola kapuján. Hazatérnek
a nyári szünidőre, ki Szabolcsba,
ki Zalába, az ország minden ré
szébe, távoli erdők világába. Va
jon mit visznek magukkal az első
itteni tanév után az egykori Tiszakastély szépen, lakályosan átala
kított termeiből, a gyönyörű 17
holdas parkból, az iskola padjai
ból az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság nevelőotthonának kis la
kói?
A kérdésre először a nagyko
vácsi általános iskola igazgatójá
tól, Kiss Bálinttól kérünk választ.
— Tavaly szeptemberben, ami
kor az erdész-gyerekek először
lépték át az iskola küszöbét, kicsit
féltünk tőlük. Tudtuk, hogy előző
iskoláikból átlagban hármas kö
rüli eredményt hoztak magukkal.
Féltünk attól is, hogy nem tudnak
majd elég hamar és elég fegyel
mezetten beleilleszkedni a közös
ségi életbe ezek a kisfiúk és kis
lányok, akik azelőtt 10—15 kilo
métereket gyalogoltak a legköze
lebbi iskoláig és haza s ha rossz
idő volt, talán neki sem vágtak a
nagy útnak.
— Meg kell mondani — foly
tatja — kellemesen csalódtunk.
Az otthon igazgatója és nevelői
olyan szeretettel és gonddal fog
lalkoztak a kis erdész-gyerekek
kel, hogy azok már a félévben ki

emelkedtek

az

iskola átlagából,

most év végére pedig átlagos ta
nulmányi eredményük megközelí
tette az általános négyest, 3,91 volt.
Az erdészeti nevelőotthon jó
működése, az iskola és az otthon
nevelőtestületének állandó kap
csolata az egész iskola fejlődését
elősegítette.
A nevelőotthon igazgatója, Böröcz Lajos szintén elégedett az első
év eredményével:
— Az elsősöktől a nyolcadiko
sokig minden osztályban emelke
dett a tanulmányi eredmény. A
80 gyerek közül 26-an kaptak di
cséretet, míg az iskola 498 tanu
lója közül a mi gyermekeinkkel
együtt kilencvenen. Tehát a mi
otthonunk növendékeinek 35 szá
zaléka, az iskola tanuló-létszámá
nak pedig 18 százaléka. Az otthon
növendékei közül senki sem bu
kott meg, a II. III. és IV. osztály
ban még elégséges osztályzat sem
volt.
— Évközben úgy hallottuk —
kérdezzük az igazgatótól — hogy
a négy nyolcadikos tanuló erdé
szeti technikumba szándékozik
menni. Nem változtattak a szán
dékukon?
— Mind a négyen kérték felvé
telüket technikumba, de csak ket
tőjüket vették fel. A kitűnő rendű
Tomity Ivánt és a jelesen végzett
Cseh Jánost. A másik két jelent
kezőt félévi hármas osztályzata
miatt nem vették fel. Szigorú mér
tékkel válogattak, a 260 jelentkező
közül a legjobbakat választották

ki. Remélem, a jövőre nyolcadikba
kerülő gyermekeink közül már
csak „legjobbak“ kerülnek ki.
Egyébként valamennyi szülő kérte,
hogy gyermeke jövőre is az ott
honban maradhasson. Sok tájéko

zatlan szülő egyenesen felhozta a
gyermekét beíratni, anélkül, hogy
felvételi kérelmet adott volna be
az Országos Erdészeti Főigazgató
sághoz.
— Most a nyári szünidőre elné
mul az otthon? — kérdezzük
búcsúzóul.
— Sőt, talán még hangosabb

lesz, mint a tanév alatt. A
MEDOSZ három csoportban 80—
80 gyermeket üdültet majd itt.
örülünk, hogy nyárra sem néptelenedik el az otthon — olyan
nehéz lett volna megszokni a
csendet.

poEr
A Budapesti Erdészeti SC labdarugói az
elmúlt hónapban váltakozó sikerrel ker
gették a kerek labdát. A senior csapat
— bár végig mezőnyfölényben volt — ott
honában 4:1 arányban kikapott a lelke
sebb Statisztikától. Következő mérkőzé
sükön viszont gazdagon aratták a ba
bért. A szíwel-lélekkel játszó ,,erdész“
fiúk 9:1 arányú győzelmet értek el a
bajnokság negyedik helyezettje, a Buda
kalász ellen. A soronkövetkező mérkő
zésen ismét kellemes meglepetést oko
zott a csapat szurkolóinak, mert a tabel
lán harmadik helyen álló Turbót 6:4
arányban győzte le. Jórészt az erélytelen
és többször tévesen ítélkező játékvezetés
nek tudható be, hogy a lelkesen küzdő
Erdészeti SC a második helyen álló és
bajnokságra
törő
Csillaghegytől 2:1
arányban kikapott. A közismerten ke
ményen játszó Csillaghegy mérkőzésének
vezetésére erélyesebb és körültekintőbb
játékvezetőt kellett volna kijelölni. A
durvaságokra jellemző, hogy a Bp. Er
dészeti SC kapusát úgy fejberugták, hogy
agyrázkódással kórházba kellett szállí
tani.
A tartalékcsapat több mérkőzésére az
ellenfelek nem álltak ki, így csak két
mérkőzést játszottak. Eredmények: Tur
bó-Erdészet 5:2;
Erdészet—Csillaghegy
3:1.
A klub felnőtt és ifjúsági játékosokból
egy vegyes csapatot állított össze, amely
a május 1. ünnepségek keretében Szécsényben játszott. A vegyes csapat szép
játékkal 4:3 arányú győzelmet aratott a
jóképességű Szécsényi Traktor ellen.

*

A nevelőotthon lakói az Országos Erdészeti Főigazgatósággal együtt vonultak fel
május elsején

A klub kézilabda szakosztálya elisme
résre méltó eredményeket ért el a közel
múltban. Az NB I-es férfi csapat ugyan
16:8 arányban kikapott a nagy játéktu
dású és nemzetközi tapasztalatokkal ren
delkező Újpesti Dózsától, de három igen
értékes győzelimet aratott. 17:13 arányban
olyan nagy nevű ellenfelet fektetett kétvállra, mint az MTK, de 7:6 arányban
legyőzte a Tatabányát, és 9:8 arányban
a Dunakeszi csapatát is.
Nem rosszabbak a Bp. I. osztályban
játszó csapat eredményei sem. Részlete
sen: Erdészet—Bp. Vasas 11:10; Erdészet—
Rákospalota 13:11; Erdészet—Vörösmeteor
Csemege 15:10.
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híre k
Ktüntetés. Az Országos Erdészeti
Főigazgatóság vezetője Gasparik Pál
nyugállományú erdőmérnököt gyé
mántdiplomája elnyerése alkalmából
az Erdészet Kiváló Dolgozója kitün
tetésben részesítette.

*

Dicséret és pénzjutalom. Az OEF
vezetője Papp Zoltán gépesítési elő
adót (székesfehérvári erdőgazdaság)
az országos csemetekerti gépesítési
bemutató előkészítésével kapcsolat
ban végzett sikeres munkája elisme
réséül dicséretben és pénzjutalomban
részesítette.

tásból megtartandó vizsgák után az
oktatást 1959. október elsején meg
kezdjék. Az erdősítési és fásítási uta
sításból a vizsgákat 1960. szeptembe
rében kell megtartani.

*

A FENNAKADT és a tövön száradt
fákat, mint arról a Lesznaja P ro
mi s 1 e n o s z t y ez évi 2. száma be
számol, újabban oly módon teszik ve
szélytelenné, hogy még a közelítő
nyomok létesítése előtt kitermelik a
döntési munkákat veszélyeztető ki
száradt fákat és böhöncöket. A fenn
akadt fákat a közelítő nyomról ki
termelt fák közelítésekor a traktor
csörlője segítségével veszik le.
*

Az állami vadgazdaságok dolgozói
nak természetbeni juttatásáról intéz
kedik az OEF vezetőjének 28/1959.
számú utasítása (megjelent az Erdé
szeti Értesítő május 15-i számában).

Védekezés szarvaskár ellen — em
berszaggal. A Wirtschaftliche
Nachrichten közleménye szerint
Svédországban új vegyi módszert al
kalmaznak a szarvaskárok megelőzé
sére. A szarvasok a svéd fenyőerdők
ben jelentékeny károkat okoztak s a
legkülönbözőbb szagokkal próbálkoz
tak, de eredményt nem értek el. Vi
szont az emberi test kipárolgására
emlékeztető szaggal sikeresen távol
tartották a szarvasokat a fenyőcseme
téktől és fiatalosoktól. A mókusokat
— érdekes módon — mókusszaggal
lehet távoltartani.

Az erdősítési és fásítási utasítás
kötelező oktatása. Az OEF vezetőjé
nek az erdőgazdasági dolgozók szak
mai továbbképzéséről szóló utasításá
nak megfelelően a legutóbb megje
lent erdősítési és fásítási utasítás kö
telező oktatását úgy kell megszer
vezni, hogy az Erdőhasználati Utasí

Harmincezerforintos takarékbetét
jüket újabb szép összeggel növelték
a miskolci Mikovinyi Sámuel bánya
ipari technikum KISZ tagjai. Ugyanis
2000 facsemetét ültettek el s az ezért
kapott összeget takarékbetétjükhöz
csatolták. A pénzt nyári kirándulá
saikra fordítják.

*

Felmentés. Az OEF vezetője Riedl
Gyulát az Erdőgazdasági Tervező
Irodánál betöltött igazgatóhelyettes
főmérnöki beosztása alól felmentette
és egyidejűleg műszaki főelőadói
munkakörbe sorolta át.

*

*

*

Hazai nyersanyagból modern bútorok
A Budapesti Ipari Vásáron két
ségtelenül kirobbanó sikert arat
tak az állami bútoriparnak a
könnyűipari pavilonban bemuta
tott merészvonalú, korszerű búto
rai. Reggeltől estig hatalmas tömeg
tolongott az ízlésesen és változa
tosan berendezett szobák és kony
hák előtt s számtalan érdeklődés
hangzott el: hol s mikor lesznek
kaphatók a bútorok s mennyiért?
A vásárlók akár nyomban is
jelentkeztek volna, de szomorúan
kellett tudomásul venniük, hogy
a bemutatott bútorok, szoba és
konyhakombinációk csak 8—12
hónap múlva jelennek meg az üz
letekben, ha sikerül megindítani
szériagyártásukat.
A tömörfa alkatrészek bükkböl
és tölgyből vannak, de a bútor
túlnyomó részét kenderpozdorjaés faforgács lapok alkotják. A
külső tetszetősséget a rendkívül
változatos mintájú és színű fehérí
tett bükkből, mahagóniból, tölgy
ből készített furnérlemezek adják.

BENEDEK LÁSZLÓ

A bútorok nagy előnye, hogy a
lakás nagysága, beosztása szerint
variálhatók és önmagukban nagyobbíthatók, kisebbíthet ők. A
konyhaberendezések
bevonatául
használt poliészter műgyanta sav
és tűzálló, mosható s így ideálisan
tisztántartható.
A bútorok igazán ízléses, szép
külsejéért, változatos összeállítá
sáért a Faipari Gyártástervezőt és
a kivitelező iparvállalatokat illeti
dicséret. Az újfajta nyersanyagok
ból, teljesen új eljárás szerint
készített bútorok tartósságát, ko
pásállóságát a legsokoldalúbb labo
ratóriumi vizsgálatokkal próbál
ták ki. Ennek alapján tehát meg
indulhat a gyártás — ha a nagy
közönség és a kereskedelem is
úgy akarja.

*
A nagy sikerrel zárult Budapesti
Ipari Vásár félmilliomodik látogatója
Törő Antal oroszlányi erdész volt. A
vásár igazgatósága május 20-án egész
napra vendégül látta Törő Antalt és
sétarepülésre vitte.

A miskolci erdőgazdaság államer
dészeti kezelési és fásítási csoportve
zetője, Benedek László erdőmémök
1959. május 19-én 40 éves korában
elhúnyt. 1919-ben született Beszter
cén. Nős volt, egy gyermeke maradt.
1946. óta teljesített szolgálatot az ál
lamerdészetnél különböző műszaki
beosztásokban, legutóbb pedig a mis
kolci erdőgazdaság államerdészeti
kezelési és fásítási csoportjának az
élén végzett lelkes, értékes munkát.
Csöndes, szorgalmas ember volt,
munkájának elismeréséül többször
részesült jutalomban, munkatársai
szerették és becsülték. 1947. óta volt
párttag.
Súlyos betegsége többször tette pró
bára erejét, de vas akarattal küzdöt
te le betegségtől megtámadott szer
vezetének gyöngeségét, újra és újra
nagy lendülettel és szorgalommal lá
tott munkafeladatai megoldásának.
Élete példaképül állítható a fiatal er
dőmérnök generáció elé.
Elhúnytával komoly veszteség érte
nemcsak a miskolci erdőgazdaságot,
hanem úgy érezzük egész erdőgazda
ságunkat. Emlékét kegyelettel meg
őrizzük.
_______
Erdei magvetés repülőgépről. Kíná
ban az erdősítési munkák meggyorsí
tása érdekében repülőgépről szórják
a magvakat. Egy gép hét óra alatt
1660 hektárt vet be, vagyis 500 em
ber egy napi munkáját végzi el. A
repülőgép lehetővé teszi a legnehe
zebb területek erdősítését is. Senhszi
tartományban jövőre 330 000 hektár
nyi területen akarnak repülőgépről
magot vetni.

*

Új dénároméiért- hoztak forgalom
ba a francia erdészek számára „altaméter” néven. Hannoyer francia mér
nök szerkesztette. Az új mérőeszköz
egyaránt alkalmai; fekvő és állófák
törzshosszának mérésére, valamint
5—100 méter sugarú kör kijelölésére.
Törzskönyvezett, tizennégy hó
napos drótszőrű hím foxi eladó.
Pápa, Petőfi u. 9.
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Az Erdészeti Egyesület szegedi

vándorgyűlése
Az Országos Erdészeti Egyesület
1959. évi közgyűlését — vándorgyű
léssel és tanulmányúttal összekötve
— Szegeden tartotta meg június
28—30-án. A közgyűlést Madas
Andrásnak,
az elnökség hároméves munkás
ságáról
tartott beszámolója vezette be. Meg
állapította, hogy az 1956. szeptem
bere óta eltelt időszak igen jelentős
volt az egyesület életében. Az 1956os ellenforadalmi események után az
elnökség hamarosan megindította a
munkát, s az egyesület tevékenysége
nagymértékben hozzájárult az erdő
gazdaság további fejlődésének kibon
takozásához. Beszámolt a vidéki cso
portok fokozódó tevékenységéről,
különösen kiemelte a pécsi, a kapos
vári, a győri, az esztergomi, a gö
döllői, a miskolci, a debreceni és a
kecskeméti csoport szép munkáját,
összfoglalta az utolsó két évben
megrendezett vándorgyűlések tapasz
talatait, részletesen foglalkozott az
egyes szakcsoportok munkásságával.
Az elnöki beszámolóhoz Péter
Oszkár, a MEDOSZ elnökségének
tagja szólt hozzá és kifejtette, hogy
milyen értékes
az egyesület és a szakszervezet
szoros együttműködésének
kiépítése. Dr. K a n y ó Béla egye
temi tanár, az Országos Mezőgazda
sági Munkaegészségügyi Bizottság
elnöke rámutatott az erdőgazdasági
munkaegészségügyi viszonyok terén
tapasztalható hiányosságokra és ígé
retet tett, hogy a Munkaegészségügyi
Bizottság ezeket a kérdéseket foko
zottabban teszi majd vizsgálat tár
gyává. Végül Stróbl Kálmán, az

A farostlemezgyártás legfontosabb
gépegysége: a defibrátor
(Michalovszky István felvétele)

OEF faipari főosztályának vezetője,
a Faipari Tudományos Egyesület és
az erdészeti faipar dolgozóinak
nevében
üdvözölte a közgyűlést és javasolta,
hogy az Erdészeti Egyesület és a Fa
ipari Tudományos Egyesület helyi
csoportjai között szorosabb együtt
működést építsenek ki.
Ezután B o d a József, a szegedi
erdőgazdaság igazgatója tartott elő
adást az erdőgazdaság feladatairól és
célkitűzéseiről, a kezelésük alatt álló
14 000 hektáros erdőterületen. Beszá
molt arról, hogy az elmúlt
7—8 év alatt összesen 1300 hek
tár nemesnyárat telepítettek.
Következő célkitűzése a szegedi er
dőgazdaságnak, hogy egyészt a meg
levő állományok évi fatermését nö
velje, másrészt a megye erdősültsé
gét tovább javítsa a mezőgazdálko
dásra alkalmatlan területeknek első
sorban gyorsannövő fafajokkal való
beerdősítése és fásítása útján.
Az előadás után került sor a vá
lasztások eredményének kihirdeté
sére. A tisztújító közgyűlés hatvan
tagú országos választmányt válasz
tott, ezenkívül huszonhárom tagú el
nökséget, négy-négy tagú fegyelmi
és számvizsgáló bizottságot. Majd sor
került az 1959. évi
Bedő Albert-díjak
kiosztására. A díjat a következők
kapták: Babos Imre, a mezőgaz
daság tudományok doktora, az ÉRTI
osztályvezetője, aki
Magyarország táji erdőművelésé
nek alapjai
című munkájával kidolgozta a ma
gyarországi erdőgazdasági tájak el
határolását. Jelenleg is élenjáró
munkát fejt ki a termőhelyfeltárás
terén és kidolgozta a Duna—Tiszaközi homokterület termőhelytérképe
zésének gyakorlati módszerét. K o c s á r d i Károly a valkói erdészet
vezetője szívós munkával a régi idők
helytelen gazdálkodása következté
ben leromlott talajú, sarjeredetű ál
lományok helyén mesterséges úton
értékes, elegyes állományokat
telepített.
A sirkúti erdőrészben az őshonos, de
már kipusztult bükköt újra megtele
pítette. Üttörő munkát végzett a
nyár előhasználati állományok tele
pítésével; Sáli Emil, az OEF erdő
rendezési főosztályának vezetője el
készítette az Erdőrendezési Utasítást
és eredményes munkásságot fejtett
ki az állami és a kezeléses erdők
üzemterveinek elkészítésében úgy,
hogy
ma már erdeink túlnyomó több
ségében egységes elvek szerint
gazdálkodunk.
Eredményes harcot vívott annak a
helytelen nézetnek felszámolásáért,
amely szerint a felszabadulás óta

erdeinket országos viszonylatban túl
használnánk.
A közgyűlést követő napon a ván
dorgyűlés résztvevői hajón tanul
mányutat tettek a Szegedi Vízügyi
Igazgatóság, valamint a szegedi erdő
gazdaság kezelésében levő ártéri er
dőkbe. Több helyen igen értékes
szakmai vita fejlődött ki az ártéri
erdők elegyítése kérdésében, különö
sen pedig a nyárasok létesítésének
leghelyesebb módszereire vonatko
zóan.
A vándorgyűlés harmadik napján
az egyesület tagjai megtekintették a
Szegedi Falemezgyárat, később a
Szegedi Gyufagyár üzemét és részt
vettek
az ásotthalmi erdész-szakiskola
75 éves fennállásának alkalmával
rendezett ünnepségen.

A homokhasznosítás
egyes kérdései
Az Országos Mezőgazdasági Könyv
tár és Dokumentációs Központ érté
kes kezdeményezése, hogy Mezőgaz
dasági Világirodalom címmel egyegy szakmai kérdésnek a részletes
megvilágítását adja kisebb tanulmá
nyokban és ezt bőséges bibliográfiái
anyaggal teszi teljessé. A sorozat 2.
számában most a homokhasznosítás
egyes kérdéseivel foglalkozik öt ta
nulmányban. Stefanovics Pál ho
moktalapok mezőgazdasági földrajzi
jellemzése, dr. Klimes-Szmik Andor
homoktalajok vízgazdálkodása és an
nak befolyásolása, Terlandai Sándor
és Láng István a szálas takarmány
termesztés homokon, dr. Babos Imre
a homokfásítás és Zombori János
traktoros vontatás homokon problé
ma körével foglalkozik. Az öt ta
nulmányt több mint kilencven iro
dalmi hivatkozás egészíti ki.

ERDŐGAZDASÁG
És

FAIPAR

1959. évi 7. szám. Ára 2,— Ft.
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
Főszerkesztő:
DR. BALASSA GYULA
Felelős szerkesztő:
ÁKOS LÁSZLÓ
Kiadó: A Mezőgazdasági Könyv- és
Folyóiratkiadó Vállalat.
Felelős kiadó:
LÁNYI OTTÓ
Készül a Révai Nyomdában, Budapest,
V. Vadász u. 16. (Fel.: Povárny Jenő)
Terjeszti:
a MAGYAR POSTA
Szerkesztőség:
Budapest, V., Báthory u. 10.
Telefon: 110-025.
Kiadóhivatal:
Budapest, V., Báthory u. 10.
Telefon: 123-410.
Előfizethető: a Posta Központi Hírlap
Irodánál, Budapest, V., József-nádor tér
1. és bármely postahivatalnál. Előfizetési
ára egy évre 24 forint, fél évre 12 forint.
Csekkszámlaszám: egyéni 61055, közületi
61066, (vagy átutalás a MNB 47. sz. folyó
számlára.) Megjelenik minden hó 16-án.
Példányszám: 4000
49036-689/2 - Révai.
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Teljes üzemmel megkezdte munkáját
a Mohácsi Farostlemezgyár
Tízhetes próbaüzemelés után a
Mohácsi Farostlemezgyár I. lép
csője megkezdte a rendszeres ter

ságunk
import-terheinek egyre
nagyobb mértékben való csökken
tése. A gyár kollektívájának tehát

melést. Ez a tíz hét — a kezdeti
nehézségek természetes akadályait
számítva — már önmagában is
rendkívüli eredmény, hiszen a
próbaüzemelésre tizenkét hét volt
engedélyezve. A teljes üzemmel
való korábbi elindulás mutatja a
Mohácsi Farostlemezgyár dolgo
zóinak felelősségtudatát, helytál
lásra való komoly készségét.
Nagyjelentőségű ez az elindulás:

az legyen a legfőbb célkitűzése,
hogy a tervek szerinti kapacitás
ban, a szabványoknak megfelelően
folyamatosan biztosítja a jó minő
ségű lemez termelésének feltéte
leit. Ebben a munkában a vállalat
üzemfenntartó
TMK részlegére
döntő feladat hárul.

faanyag gazdálkodásunk új, fontos
állomáshoz érkezett. A próbaüze
melés eredményét egy erre a célra
összehívott szakbizottság értékelte
— Stróbl Kálmán főosztályve
zető irányításával és a faipari fő
osztály műszaki osztálya dolgozói
nak segítségével — és megállapí
tották, hogy az üzemszerű terme
lés megindításának az előfeltételei
megvannak, a gyár a kitűzött fel

adatok teljesítésére alkalmasnak
bizonyult. A próbaüzemelés idő
szakában megtörtént a kellő tech
nikai felkészülés, a gyár munká
sainak a kiképzése és ennek során
a létszám felfuttatása olyan mér
tékben, hogy a három műszakos
termelés zavartalan legyen. Meg
történt a megfelelő standard-vas
tagságú méret kialakítása és így

Most már sor kerülhet a gyárte
lep külső rendezésére is, a végső
gyárszerű kép kialakítására, a
tereprendezésre, a parkosításra.
A bajai erdőgazdaság bédai erdé
szete, a balatonfüredi fásító erdé
szet tervei alapján máris olyan
szép munkát végzett, hogy könynyen magunk elé képzelhetjük,
amint a gyár szinte parkerdő
közepén fog dolgozni néhány év
múlva. Az I. lépcső befejezésével
egyelőre elült az építkezés zaja,
csupán a Duna parton folyik a
munka: gyors ütemben készül a

Mohácsi Farostlemezgyár dunai
kikötője és őszre már a Dunán ér
kezhet a gyár feldolgozásra váró
nyersanyagának zöme.

Ez a csend azonban nem lesz
hosszú. Hamarosan megindul a

bővítés munkája, a húszezer köb
méteres II. lépcső építése, hogy a
jövőre érkező svéd gépek beszere
lésére készen legyünk.
Az erdőgazdaságok szakemberei
számára komoly tanulságokat és
feladatokat jelent a Mohácsi Fa
rostlemezgyár üzemszerű termelé
sének megindulása. Alapvető fon
tosságú, hogy szállításaikkal biz

tosítsák a gyártáshoz szükséges
megfelelő alapanyagot, a folyama
tos anyagellátást, a jó minőségű
farostlemez gyártásához szüksé
ges faféleségek beérkezését. Ne
okozzanak nehézségeket az új
üzemnek, hanem minden rendel
kezésükre álló eszközzel messze
menően támogassák, hogy sikeres
és jó munkát végezhessen, hiszen
közös és együttes célok érdekében
dolgozik az erdőgazdasági terme
lés és a farostlemezgyártás: a

rendelkezésünkre
álló faanyag
jobb hasznosításáért, a racionális
anyaggazdálkodásért,
importterheirík csökkentéséért és mindezen
keresztül népgazdaságunk további
fejlődéséért.

A kész lemez a tároló raktárba érkezik

most már a gyár elindulhat a
mennyiségi tervek teljesítésének
útján.
Természetesen vannak még gon
dok és problémák. De végső fokon
megállapítható, hogy a népi de
mokráciákban üzembe helyezett
farostlemezgyárak azonos fázis
ban — tehát induláskor — ke
vésbé sikeresen birkóztak meg a
nehézségekkel, az üzemszerű ter
melést csak később tudták elérni.
A most következő hónapokban,
mint magától érthetődően később
is, fő feladat a kitűzött tervek tel
jesítése és ilyen módon népgazda
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Több mint tíz éve
erdőgazdasági igazgató
Sallai Ferenc
Csendes jubileum

volt, mint ahogy
az illik is Sallai
Ferenc
szerény,
komoly egyénisé
géhez. 1949 április
elején emelték ki
addigi szakmájá
ból, férfikora de
lén Sallai Feren
cet és azóta, kü
lönböző
beosztá
sokban, de mindig
igazgatói munka
körben dolgozik
szolgálatában. Az egymást követő át
szervezések során is mindenkor ve
zető beosztásban maradt, mert az
irányításra,
vezetésre
rátermett
egyénisége, egyre növekvő szakmai
tudása biztosította számára az erdő
gazdálkodás legfőbb vezetőinek és
ugyanakkor munkatársainak, az er
dőgazdasági dolgozóknak bizalmát is.
Kérdéseinkre életpályájáról a kö
vetkezőket mondja el:
— A felszabadulás engem a Kühne-féle Mezőgazdasági Gépgyárban
ért; itt dolgoztam mint géplakatos.
Mindjárt 1945-ben beléptem a párt
ba, részt vettem az új szakszervezet
megalakításában. 1947-ben a gyár
első élmunkása lettem, és 1948-ban
kaptam az első kormánykitüntetése
met. Még ugyanebben az esztendő
ben párt iskolára kerültem, majd
amikor visszatértem, a pártbizottság
titkára lettem és az maradtam a
munkáspártok egyesülése után is.
1949. április elsején új megbízást
kaptam és a Győri Erdőgazdasági
Nemzeti Vállalat vezérigazgatója let
tem.
— Nagy problémát jelentett szá-

mornra ez az új és rendkívüli fele
lősségteljes munkakör. A gyárban,
ahol addig dolgoztam, művezető le
hetettem volna éppen akkor, s ez
szakmai pályafutásomban komoly
előrelépést jelentett volna. Most tel
jesen új és idegen feladatokkal talál
tam magam szemben. A Győri Erdő
gazdasági Nemzeti Vállalat két me
gyére terjedt ki — Veszprémre is —
összesen húsz gondnokság tartozott
hozzá. A pártban bízva sikerült ki
alakítanunk a megfelelő kollektívát
és a győriek mindig az élen halad
tak.
— Az 1950-es átszervezés alkalmá
val a Győrmegyei Erdőgazdasági
Egyesülés vezetőjévé neveztek ki.
Akkor már a Veszprém megyei terü
letek nem tartoztak hozzánk, viszont
már Sopron is idekapcsolódott, és
azóta közvetlenül ismerem a soproni
problémákat. Mindig arra töreked
tem, hogy a legjobb szakemberek
tanácsai alapján végezzem a munká
mat. Különösen sokat tanultam a
korán elhunyt Rab Jánostól. Az
Egyesülés négy erdőgazdaság munká
ját fogta akkor össze.
— Két évet töltöttem ebben a
munkakörben és az újabb átszerve
zés során 1953. január 1-től az Észak
magyarországi Területi Igazgatóság
igazgatói feladatkörével bíztak meg.
Ez volt a legnehezebb időszakom, sok
gond és probléma vetődött fel, amíg
kialakult az az együttes, amelyik a
feladatokkal meg tudott birkózni.
Csakhamar sor került a területi igaz
gatóságok megszüntetésére — az
Északmagyarországi volt az első és
így vettem át 1954. január elsején a

Kedves, bensőséges ünnepségen búcsúztak el a tanévtől az OEF nagy
kovácsi nevelőotthonának gyermekei. A tanévzáró ünnepségen megjelent
dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az Országos Erdészeti Főigazgató
ság vezetője, dr. Vágó Ödön, az OEF elnöki főosztályánának vezetője,
D o b o z y László, az OEF osztályvezetője, V a s n y á k Sándor, az MSZMP
helyi szervezetének titkára, C z a b á n Lajos, a nagykovácsi tanács VB el
nöke, valamint a gyermekek szülei, hozzátartozói. A gyermekek látványos
tornabemutatója után Böröcz Lajos igazgató számolt be az intézet első évi
munkájáról, a kitűnő tanulmányi eredményről: az erdészgyerekek az év
végére 4,09-es tanulmányi átlagot értek el, a 80 gyermek közül 20 végzett
kitűnő eredménnyel, és csak egynek volt elégséges osztályzata. Az igazgató
ezután 30 gyermeknek könyv jutalmat adott át, majd L e s k ó Edit II. osz
tályos és Nagy Zoltán IV. osztályos tanuló szavalt. A szülők nevében
Páti Ferencné köszönte meg, hogy az OEF ilyen gyönyörű, kényelmes
otthont rendezett be gyermekeik számára, s az otthon vezetői, nevelői olyan
odaadó gonddal foglalkoztak az erdész-gyermekekkel.
Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes záróbeszédében méltatta az
intézet munkáját, rámutatott, hogy az eltelt egy esztendő igazolta az otthon
létjogosultságát, sőt fejlesztésének, bővítésének szükségességét is. Mint mon
dotta, a’ bővítés kérdésével már foglalkoznak az OEF-ben, s valószínűleg
rövidesen még 40 gyermek befogadására teszik alkalmassá az épületet. Vé
gezetül dr. Vágó Ödön, az OEF elnöki főosztályának vezetője megnyitotta
a gyermekek kézimunkáiból, rajzaiból, festményeiből rendezett kiállítást,
amelyet a vendégek és a szülők nagy tetszéssel néztek végig.

Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság
vezetését és azóta is igazgatója va
gyok. öt év alatt háromszor lettünk
élüzemek. Egyszer MT-SZOT okle
véllel, Még 1954-ben megkaptam a
Munkaérdemérmet, 1957-ben a Szo
cialista Munkáért Érdemérem kitün
tetésben részesültem. Legutóbb pe
dig, mint a munkásmozgalom régi
harcosa, az 1919-es jelvényt kaptam
meg.
— El kell mondanom, hogy köz
ben 1953-ban jeles eredménnyel sze
reztem meg az Erdőgazdasági Aka
démia oklevelét. Most már tizenegye
dik esztendő, hogy az erdőgazdálko
dásban dolgozom és minél jobban
megismerem a feladatokat, annál
több problémát látok. Igyekeztem
mindenkor elmélyülni a szakmai kér
désekben, és itt meg is volt a lehető
ségem, hogy alkalomadtán az Erdő
mérnöki Főiskolán, vagy az Országos
Erdészeti Egyesület helyi csoportjá
nál szakmai előadásokon vegyek
részt. Jelenleg a helyi csoport alelnöke vagyok, de volt olyan időszak
is, amikor az Egyesület országos alelnöke is voltam.
Mondjuk még el, hogy miközben
Sallai Ferenc az egyik legkiválóbb
erdőgazdasági igazgató és munkáját
lelkiismeretesen, odaadóan végzi,
egyúttal a Magyar—Szovjet Baráti
Társaság Sopron városi elnöke, tevé
keny tagja a Társaság megyei elnök
ségének. Tagja a MEDOSZ szakem
berek szakbizottságának és éppen a
közelmúltban dolgozta ki az erdőmér
nökök fizetésének alakulására vonat
kozó adatokat esztendőkre visszame
nőleg. Részt vesz a Megyei Üttörőszövetség elnökségében. Tevékeny és
megbecsült tagja a városi pártbizott
ságnak és részt vesz a Hazafias Nép
front munkájában is. Az elmúlt tíz
esztendő alatt, és ma is, hétről hétre
igazolja Sallai elvtárs, hogy a párt
jól választott, amikor vezető állásba
helyezte egy számára új munkaterü
leten: hűségesen teljesíti feladatát,
mint az országot vezető munkásosz
tály képviselője, és ugyanakkor meg
szerezte azt a szakmai tájékozottsá
got, amire fontos beosztásában szük
sége volt, ma már benne is elevenen
él az a szakmai szeretet, ami nélkül
a jó erdőgazdasági szakember mun
káját végezni nem tudja. Tud lelke
síteni, magával ragadni, új és nagy
feladatokra vezetni — sok ilyen tán
toríthatatlan jellemre és vasszorgal
mú vezetőre van szüksége a munkás
hatalomnak és a fejlődő erdőgazdál
kodásnak! A fiatalok tanulhatnak
emberi magatartást, szakmai lelkese
dést, minden körülmények között
szilárd helytállást Sallai Ferencitől.
Pusztító erdőtüzek Nyugat-Németországban. Példátlan méretű erdőtűz
pusztított nyugat-németországi Lüneberg térségében. Több mint ötezer
ember viaskodott a lünebergi erdő
területen a mintegy 30 négyzetkilo
méter nagyságban elharapódzott tűz
zel s ez a tűzvész veszedelmeztette
a 270 négyzetkilométer területű
egész erdőséget.
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Erdész-vadász találkozó Keszthelyen
A Hazafias Népfront Veszprém
megyei Bizottságának Természetvé
delmi Tudományos Munkacsoportja
kezdeményezésére idén első ízben
került megrendezésre Keszthelyen az
erdész-vadász találkozó. Mintegy há
romszáz erdészeti és vadászati szak
ember gyűlt össze az ország minden
tájáról, hogy megvitassák hazánk
időszerű erdőgazdasági és vadgazdál
kodási kérdéseit.
Az értekezletet június 22-én dél
előtt kezdték meg. Kasza László a
rendező bizottság nevében javaslatot
tett az elnökség tagjai tekintetében,
majd Schneider Jenő, a keszthelyi
erdőgazdaság igazgatója, mint a ren
dező bizottság elnöke, röviden meg
nyitotta a tanácskozást, és átadta a
szót Gyimesi Andrásnak, a Hazafias
Népfront Veszprém megyei bizottsá
ga titkárának, aki köszöntötte a nép
gazdasági szempontból is fontos ta
nácskozás részvevőit.
Ezután dr. Balassa Gyula minisz
terhelyettes, az OEF vezetője tartott
megnyitó beszédet. Megállapította,
először fordult elő, hogy a leg
nagyobb magyar tömegszervezet az
erdészek és vadászok munkájának
fontosságát ilyen mértékben ismerte
el. Értékelését jelenti ez annak, hogy
az erdészek és vadászok közös mun
kával fontos tevékenységet fejtenek
ki népgazdaságunk érdekében.
— A közel jövőben — mondotta
Balassa elvtárs — elszürkül már az
a közhely, hogy „fában szegény or
szág vagyunk”, mert az erdőgazdaság
termelési intenzitásának növelésével,
a széleskörű nyárfásítással, a forgácsés farostlemezgyártás kiépítésével,
papírgyártásunknak részben hazai
alapanyagra való átállításával, a fű
rész- és lemezipar teljesítőképességé
nek növelésével a magyar faanyag
gazdálkodást új alapokra helyezzük.
Ezt a munkát becsüli meg a Hazafias
Népfront, amikor ezt a keszthelyi ér
tekezletet kezdeményezte. Az erdőgazdálkodás pedig, amelynek problé
mái ma egyre jobban előtérbe kerül
nek, a vadgazdálkodástól elválasztha
tatlan, a két ág biológiai egységet je
lent. A jó erdőgazdának az a fel
adata, hogy együttes munkával meg
teremtse az erdőgazdálkodás és vad
gazdálkodás egészséges egyensúlyát.
Ennek a közös munkának tovább
építése során jelentős lépés ez a ta
lálkozó.
Ezután dr. Bartos József Keszthely
város tanácsa nevében, Láng Géza a
keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia
részéről üdvözölte a megjelenteket,
majd Madas András, az Országos Er
dészeti Egyesület elnöke hívta fel a
figyelmet néhány alapvető népgazda
sági tényre, amelyek jól megvilágít
ják az erdőgazdasági munka jelentő
ségét. Kevéssé ismeretes — mondottja
többek között —, hogy állattenyész
tési termékeink exportjának értéke
nem fedezi faanyagimportunk költ
ségét. Végül dr. Pongrácz Kálmán,
a MA VOSZ elnöke üdvözölte az ér
tekezletet és annak a véleményének

adott kifejezést, hogy a keszthelyi
megbeszélés komoly előrehaladást
jelent majd abban az irányban, hogy
közeleb hozza egymáshoz az erdőgaz
dákat, a hivatásos vadászokat és a
vadásztársaságok tagjait.
A keszthelyi hegység
erdőfelújítási problémái

Az első nap délelőttjén két előadás
hangzott el. Az elsőt Gáspár Hantos
Géza erdőmérnök tartotta és foglal
kozott a keszthelyi erdőgazdaság

szat kapcsolatát a keszthelyi hegység
területén, és vázolta azt a helyzetet,
amelynek alapján itt a nagyvadállo
mányt az országos normákra és a
helyes ivararányra kell csökkenteni,
mert a jelenlegi állomány 1,8-szorosa
az itt fenntartható nagyvadállomány
nak, az ivararány pedig az összes
vadfajtáknál a hímivarú nagyvad
kárára tolódott el.
Az előadáshoz Rótt Ferenc főmér
nök (OEF) szólt hozzá és hangsúlyoz
ta, hogy a Balaton környékén az is
hozzájárul az erdő művelési problé
mák nehézségeihez, hogy az erdők
nek egészségvédelmi és tájszépészeti
szerepük is van. Úgy kell tehát ala
kítani az erdőművelést és az erdő
használatot, hogy az erdőgazdasági
és az egészségügyi célkitűzéseket öszszeegyeztessük.
Vadgazdálkodásunk általános
kérdései

Ez a legelőfásítás már bíztfttó eredményt
ígér

szakembereinek egyik legnehezebb
és legkomolyabb feladatával: a keszt
helyi hegység erdőfelújítási kérdései
vel. Különösen kiemelkedő volt elő
adásának az a része, amelynek során
ismertette azokat a módszereket,
amelyeket országszerte általánosan
nem alkalmaznak, hanem csak a
keszthelyi hegységre jellemzők. Ilyen
a hajlított gyökerű ültetés, az égetetlen agyagcserépben történő ültetés, a
fészkes fenyőmagvetés. Részletesen
foglalkozott a természetes felújítások
lehetőségeivel, valamint a rontott
állományok átalakításával kapcsola
tos feladataikkal. Végül részletesen
fejtegette az erdőművelés és a vadá

A második előadást Dénes István,
az OEF vadászati osztályának veze
tője tartotta. Több aktuális kérdést
vetett fel a szakmai oktatással, a
külföldi vadászvendégekkel, a bérbe
adott területekkel és a vadkárelhárí
tással kapcsolatban. Javasolta, hogy
Kittenberger Kálmánról, a világhírű
Afrika kutatóról és vadászról elneve
zett vándordíját alapítsanak, amelyet
a főigazgatóság évről évre a szarvas bőgés alatt legjobb eredményt elért
erdőgazdaságnak, illetőleg vadgazda
ságnak ítéljen oda.
Az előadáshoz dr. Pongrácz Kál
mán, a MA VOSZ elnöke szólt hozzá
és a vadásztársaságok javuló mun
kájáról, az alkalmazott vadőrök szak
tudásának emeléséről és létszámuk
szaporításáról beszélt. Dr. Bertóti Ist
ván, a Földművelésügyi Minisztérium
vadászati főfelügyelője a vadászat, a
mezőgazdálkodás és az erdőgazdál
kodás összefüggéseit világította meg.
Felhívta a figyelmet az apróvad mi
nőségi feljavításának fontosságára.
Hozzászólt az előadásokhoz dr.
Balassa Gyula elvtárs is. Hangsú
lyozottan rámutatott arra, hogy a mi
nőségi vadgazdálkodás terén már he
lyes úton járunk. Vannak hibák,
helytelen eljárások, de ezek nem jel
lemzőek, mert vadgazdálkodásunk

A vendégek megte
kintették a tátikai
várat és az üzemi
kezelésben levő 20 000
hektáros
vadászte
rületet
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színvonala ugrásszerűen emelkedett.
Beszélt arról a komoly eredményről,
hogy a II. világháború utáni lerom
lást behoztuk és már nagyon nagy
lépésnek tekinthetjük, hogy a menynyiséggel‘a nagyvadállomány túlsza
ladt az egészséges normákon. Ezt sza
bályozni kell és most már a minőség
javítása a fő cél. Tisztában kell len

nünk azzal, hogy akármennyire érté
kes a nagyvad, az erdőgazdálkodás
ban mégsem az első, hanem csak egy
fontos, de másodlagos terület a nagy
vadgazdálkodás. Kt. erdőgazdaság és
a vadászat közti jó viszony ma már
kialakult, s ha ezt most ezen az érte
kezleten tovább tudjuk mélyíteni,
akkor ez a találkozó elérte a célját.

Erdészeti-vadászati kiállítás

megbeszélését, a tapasztaltak érté
kelését. Számos hozzászóló hangsú
lyozta a kezdeményezés jelentőségét,
és megállapították, hogy az erdészet
és vadászat együttműködését a keszt
helyi tanácskozás komoly mérték
ben vitte előbbre. Többen szóvá tet
ték a vadászvizsgák jelentőségét,
hogy minél jobban biztosítani kell a
vadász-szakemberek magasabb fokú
felkészültségét. Ugyancsak többen
foglalkoztak a kóbor kutyák, különö
sen farkaskutyák kártételeivel.

*

Még az első nap délutánján került
sor két, nagy tetszéssel fogadott vetí
tettképes előadásra. Az egyiket dr.
Mészáros Kálmán tartotta Abesszí
nia, a trópusi vadászok paradicsoma
címmel, a másikat dr. Keve András,
a biológiai tudományok kandidátusa,
a Kis-Balaton madárvilágáról. A má
sodik nap Széchényi Zsigmond Exotikus vadászútjaim címmel tartott
ugyancsak vetítettképes előadást.
Ugyancsak a második nap délelőtt
jén került sor a Balatoni Múzeum
ban megrendezett erdészeti-vadászati
kiállítás megnyitására. Itt dr. Sághi
Károly, a Múzeum igazgatója üdvö
zölte a kiállításon megjelenteket,
Dénes István osztályvezető nyitotta
meg a kiállítást, s azt Parti István
főmérnök, a gemenci vadgazdaság
vezetője ismertette.
A második nap délutánján a talál
kozó résztvevői hajókirándulást tet
tek Badacsonyba.
A harmadik napon a keszthelyi
hegységben jártak az
értekezlet
résztvevői. Megtekintették a pilikáni
feketefenyves természetes felújítá
sát, a tátikai természetvédelmi terü-

letet és a Kovácsi-hegyi vadtó
sziklafolyosó érdekes alakulását.

és

Az értekezlet tanulságai

A tátikai ősbükkösben tartották
meg a háromnapos értekezlet záró

A tavasai eredmény:

7200 hektár új fásítás

Növekvő fásítási kedv a tsz-ekben
Az 1959-es tavaszi fásítási mun
kák során a mezőgazdasági műve
lésre alkalmatlan területeken ke
reken 7200 hektár új fásítás lé
tesült.

termelése érdekében ebből a 7200
hektárból 2500 hektáron új nyár
fásítás létesült.

A tanácsi területeken és legelő
kön mintegy 5400 hektár új fásí
tás történt, ezenkívül 1500 hektár
nak megfelelő területen pótolták
az elmúlt évi fásításokban mutat
kozó hiányokat. Az állami erdő
gazdaságok ehhez a telepítési
munkához 31 millió csemetét és
1,2 millió suhángot juttattak.

ges adatok szerint a KISZ és az
úttörő szervezetek a tavaszi fásí
tási idényben 1620 hektárnak
megfelelő területen 4,9 millió cse
metét és 1,5 millió suhángot ültet
tek el. Ebből 950 hektár társa
dalmi munka volt és így a fiatalok

A mezőgazdaság szocialista át
szervezésének erős ütemű fejlő
dése érezhető volt a termelőszövet
kezetek növekvő fásítási kedvé
ben. A tsz-ek az előirányzott 600

A Fásítás Hónapjában 128 he
lyen rendezett fásítási ankétokon
adták át az erdőgazdaságok igaz
gatói az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság 44 emlékplaketjét, 193
oklevelét és 293 fásítási jelvényét,
valamint 130 000 forint pénzjutal
mat azoknak a fásító szerveknek
és személyeknek, akik az előző
fásítási idényben kimagasló ered
ményeket értek el. Több száz köz
ségben rendeztek fásítási ünnep
ségeket is.
Az idei tavaszi fásítási idény
ben különösen Tolna, Baranya,
Fejér, Pest, Békés, Bács-Kiskun
és Szolnok megye emelkedett ki.

hektárral szemben 1100 hektárt
fásítottak és gondot fordítottak a
korábbi fásítások pótlására is.
Összesen 2 millió csemetét és 0,5
millió suhángot ültettek el.

Az egyéni termelők 2,3 millió
csemetével és 170 000 suhánggal
700 hektár új fásítást és 60 hektár
pótlást végeztek.

Különösen jelentős, hogy a cel
Érdeklőclők a kiállításon

Mindent összevéve megállapíthat
juk, hogy a Hazafias Népfront
Veszprém megyei szervezete jó szol
gálatot tett az erdőgazdálkodás és a
vadgazdálkodás ügyének a három
napos találkozó megrendezésével. A
kitűnő szervezés érdemeiben a szer
vező bizottság tagjai — Schneider
Jenő erdőgazdasági igazgatóval, Ke
resztes György ny. főmérnökkel az
élén és a fáradhatatlan Kasza László
titkárral — osztoztak a keszthelyi
erdőgazdaság dolgozóival és mindent
megtettek, hogy a találkozó részt
vevői az értékes eredményeket, ta
pasztalatokat magukévá tegyék és
amellett a három nap alatt jól is
érezzék magukat.

lulóz

alapanyag

fokozott

hazai

Igen nagy segítséget jelentett a

Fásítás Hónapja. Még nem végle

2,6 millió forint fásítási beruházási
hitelt takarítottak meg.
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Nem valószínű, hogy lenne még
egy olyan üzem sem a faiparban,
sem egyéb iparágban, amely kizáró
lag belföldi megrendelőknek dolgo
zik, árui mégis eljutnak a világ min
den részébe. Amint járjuk a Láda
ipari Vállalat nagykőrösi telepének
jókora, 15 holdra terjedő területét,
végigmegyünk az anyagtér emelet
magas máglyáinak rendezett utcaso
rain, hallgatjuk a szabógépek, a sza
lagfűrészek si vitását, a szögező mű
helyekben a kalapácsok furcsa üte
mű kopogását, szinte magunk előtt
látjuk, amint a legváltozatosabb
árucikkeket indítják útnak a gyár
ládáiban a földkerekség legkülönbö
zőbb tájaira. A Hungarofruct zama
tos magyar gyümölcsöket, a Nagy
kőrösi Konzervgyár a messze földön
is kedvelt magyar konzerveket, a
Phylaxia a magyar gyógyszeripar
megbecsült termékeit exportálja a
ládák ezreiben, de jó néhány egyéb
vállalatot kellene még felsorolnunk,
ha a gyár valamennyi megrendelő
jét említeni akarnánk.
— Mi „öltöztetjük jel“ tulajdon
képpen a magyar ipar és mezőgaz
daság külföldi útra induló termé
keit — mondja Búz László telepve
zető. — Mégpedig elég változatos
„ruhákat“ szabunk, hiszen a Phy
laxia apró szérum göngyölegeitől a
Szerszámgépgyár íróasztal nagyságú
ládáiig jelen pillanatban 840-féle
méretben készítünk göngyölegeket,
de van olyan időszak, amikor ezer
nél jóval több szabvánnyal dolgo
zunk. A megrendelők és a megren
delések tehát különbözőek, de "egy
ben valamennyi megrendelőnk meg
egyezik. Mégpedig abban, hogy min
dig igényesebbek lesznek. Ebből az
következik, hogy a gyártási folyamat
egyre munkaigényesebbé válik. Mi
II. és III. osztályú ácsfűrészáruval
dolgozunk, ezt az anyagot úgy kell
megmunkálnunk, hogy legigényesebb
Sild József szabógép munkás, a szakma
kiváló dolgozója

megrendelőinknek se legyen okuk
minőségi
reklamációra.
Minden
munkához ki kell válogatniok a
gépmunkásoknak a legmegfelelőbb
anyagot. Sajnos az ERDÉRT-től né
ha olyan anyagot kapunk, amit a
legnagyobb jóakarattal sem tudunk
használni, ezért sok a jóváírás. Leg
utóbb is például három vagon pe
nészes, korhadt fenyőfűrészárut kap
tunk. Ha szállítóink betartanák, az

Csekő Lajos automata szalagfűrészen
sarokléceket vág

előírt szabványokat, kevesebb lenne
a súrlódás.
— Szeretnénk az import fenyőfű
részáru felhasználását minél na
gyobb mértékben csökkenteni —
csatlakozik a beszélgetéshez Hajdú
Ferenc műszaki vezető. — Ezért
megrendelőinket igyekszünk megbarátkoztatni a hazai enyvezett le
mezzel és a farostlemezzel. Sajnos
még meglehetősen . félnek az újtól,
de sokuknál, miután látták és kipró
bálták a mintadarabokat, megszűnt
ez az indokolatlan bizalmatlanság.
Az import fenyőfűrészáru helyette
sítéséhez egyébként nagy segítséget
remélünk a Mohácsi Farostlemez
gyártól, de az erdőgazdaságoktól is,
mert hazai lágylombos anyagot —
nyárat, nyírt, bükköt — is bedol
gozunk mintegy 12 százalékos arány
ban.
Őszintén szólva' elcsodálkozunk,
amikor látogatásunk során arról
hallunk, hogy a gyár nem teljesítette
első negyedéves tervét. Illetve cso
dálkozásunk inkább annak szol,
hogy mindössze 50 köbméter hiány
zott a 6600 köbméteres terv teljesí
téséhez. Hogyan lehet az, hogy ilyen
csekély, mindössze 0,7 százalékos le
maradást nem tudtak kikerekíteni?
— Az évkezdet többnyire nehéz
— magyarázza Búz
László.
—
Ugyanis az év elején megrendelőink
nem tudják megadni a ládafajtákra

vonatkozó előírásaikat s vaktában
mi sem dolgozhatunk, már csak
anyagtakarékossági okokból sem. Év
közben, sőt már a második negyed
ben behozzuk a lemaradást, bár
többnyire akkor sem tudunk szilár
dan tervezni. Tavaly például 106,3
százalékra teljesítettük évi tervün
ket, bár nálunk éppen az import
fen yőfűrészáruval
való tervszerű
gazdálkodás miatt nem lehet száz
százalékon felüli teljesítés. Igen, de
ki sejthette előre, hogy például a
tavalyi kitűnő gyümölcstermés miatt
lényegesen megnőttek a Hungaro
fruct igényei. így terven felüli meg
rendeléseknek kellett eleget ten
nünk, s tavaly 2£| ezer köbméter
anyagot dolgoztunk fel.
— Mennyit jelent ez ládában? —
kérdezzük.
— Rendkívül nehéz lenne ezt
ilyenformán megállapítani, mert a
ládák nagyságától függően változik
a felhasznált anyag mennyisége is.
Van olyan szabvány, hogy egy köb
méter anyagból 200 láda kerül ki, de
van olyan is, amelyikből 1000—
1200-at tudunk készíteni ugyancsak
eg^ köbméterből. Mindenesetre is
mét csak azt mondhatom, hogy nem
a mennyiség, hanem a minőség a
döntő, ezért kongresszusi vállalá
saink is a minőséget helyezik elő
térbe. Az anyagtakarékosság növelé
sének és a minőség javításának elő
mozdítására egyébként 11 000 forint
cél jutalmat tűztünk ki.
A nagykőrösi ládagyárnál tett lá
togatásunk arról győzött meg, hogy
a kitűzött céljutalom összege nem
fog megpenészedni a páncélszek
rényben, hiszen a gyár munkásgár
dája már nem egyszer oldott meg
nehéz feladatokat, terven felüli és
rendkívül igényes megrendeléseket.
Sokan már 25—30 éve dolgoznak a
bizony nem túlságosan korszerű
munkagépek mellett, vagy a szépen
Az utolsó simítások: a ládák összeállí
tása szállításra
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A ß.u.dapeStt futásiak

szolnoki telepének hármas jelszava
a kongresszusi versenyben

Marton József szegelő, az üzem
„fogadott gyermeke”

Klinyecz József szélező gépmunkás,
kiváló dolgozó

rendben tartott rönk- és anyagtéren.
Tavaly a negyedik negyedévben hár
man nyerték el a szakma kiváló
dolgozója oklevelet, Sild József és
Tör öcsik János szabógépmunkások,
valamint Klinyecz József szélező
gépmunkás; Berta István szalagfűrészes és Kristóf János karbantartó
csoportvezető pedig, aki negyedszá
zados jubileumát is ünnepelte, a
szakma kiváló dolgozója jelvényt
kapták. A jó törzs gárda kialakulá
sát nem kis mértékben mozdítja elő
a gyár kedvező szociális ellátottsá
ga, a szép, korszerű fürdő, a sok di
cséretet kapott üzemi konyha, ame
lyet külső dolgozók is szívesen fel
keresnek. Ugyancsak összeforrasztja
a dolgozókat, főként a fiatalokat,
hogy — bár kultúrhelyisége nincs a
gyárnak — az üzemen belül megta
lálják munkaidő utáni szórakozásu
kat. Ki-ki kedve és hajlama szerint
csatlakozhat a labdarúgó, a röplab
da, az asztalitenisz vagy a sakkcsa
pathoz, barkácsolhat a repülőmodel
lező szakkörben vagy fényképezhet
a fotókörben. Ilyen légkörben ért
hető, hogy a gyár „örökbefogadott“
fia, az árva Marton József, aki már
nem egy üzemet és bizony javító
nevelő intézetet is megjárt, itt meg
találta életének tartalmát — a mun
kát és a családot. Mint ahogyan
mondta: az én családom 250 tagból
áll — az üzem valamennyi dolgozó
jából.

Rend, minőség, takarékosság —
ezzel a három szóval legalább olyan
sűrűn találkozunk a Budapesti Fű
részek szolnoki telepén, mint a
„Tilos a dohányzás“ vagy a „Baleset
ellen védekezz“ feliratú táblákkal.
A különbség csupán annyi, hogy erre
a három szóra nem táblák hívják fel
a figyelmet, hanem a munkafolyamat
egésze, a rönktértől a fürészcsamokokon keresztül az anyagtérig. Egy
csipetnyi rosszmájúsággal azt is
mondhatnánk, hogy mindhárom kö
vetelményt szinte parancsolóan írják
elő a külső körülmények. Ezek azon
ban a múltban is megvoltak, még
sem érvényesült olyan kiemelkedően
a hármas jelszó, mint most, a kong
resszusi versenyben. A kicsiny, szűk
rönktér egyelőre egy négyzetméter
rel sem növekedett é^ sajnos az
anyagbefutás sem vált egyenlete
sebbé, tehát az egyetlen hatásos véde
kezés a káosz ellen a legszigorúbb
rend a rönktéren. Az üzem zömé
ben szovjet fenyőrönkkel dolgozik s
ez egyrészt eleve biztosítja a minősé
get. de ugyancsak szigorú követel
ményeket szab az Ausztriába irá
nyuló export is, másrészt az értékes
importanyag a takarékosságban nem
tűr meg lazaságot.
Ezek lennének tehát a külső be
folyásoló körülmények a hármas jel
szót illetően. De igazat kell adnunk
Nagy András telepvezetőnek, Kispál
Sándor rönktéri brigádvezetőnek és
Pálinkás Ferenc osztályozónak —
mindketten a faipar kiváló dolgozói
— akik szerint a hármas jelszót az
üzem dolgozói töltik meg 'tartalom
mal. A szolnoki telep nem kis mér
tékben járult hozzá, hogy a Buda
pesti Fűrészek tavaly egész évben
tartotta az élüzem szintet s az idei
első negyedévi mérlege is kedvező.
Mert a rönktéren biztosan még töké
letesebb lenne a rend, ha növelhet
nék a területét s nem kellene olyan
magas máglyákat rakni, mint most.
Ugyancsak megkönnyítené a dolgo
zók helyzetét, ha az ÉRDÉRT nem
zúdítaná egyenetlenül az anyagot,
nem futna be 2—3 nap alatt 100—
110 vagon, amikoris aztán a telep
minden dolgozója kocsikirakó mun
kássá válik, nehogy csillagászati

összegekre emelkedjen a kocsiállás
pénz.
Ennyit a rönktér rendjéről. A mi
nőséget illetően pedig igaz, hogy
zömében kitűnő fenyőrönk érkezik a
Szovjetunióból, de a záhonyi elosztó
sokszor itteni feldolgozásra alkal
matlan anyagot is irányít a telepre s
ezt azután innen kell tovább küldeni.
Lényegesen több gondot okoznak
azonban a hazai lombos rönkök,
különösen a cserháti erdőgazdaság
ból érkezők, amelyeknek minősítése
sokszor — enyhén szólva — eltér a
szabványtól.
A kongresszusi versenyben a telep
dolgozói 430 000 forint megtakarítást
vállaltak s ez az összeg egészében a
minőség és a kihozatali százalék
javításából adódik. A felajánlás tel
jesítésében a telep valamennyi dol
gozója egységes akarattal vesz részt,
de ez nem is lehet másként, hiszen a
munkafolyamatok úgy illeszkednek
egymásba, mint a fogaskerekek fogai.
A gondos rönkválogatást, a keretfű
részek egyenletes vágását nem egy
ötletes „fogással“ kell kiegészíteni,

Részlet a Budapesti Fűrészek szolnoki
telepének rendezett anyag és rönkteréről

hogy az eddiginél több I. és II.
osztályú fűrészárut termeljen az
üzem. így például a körfűrész sok
esetben I. osztályú anyagot, vará
zsolhat a III. osztályúból, esetleg csak
néhány centimétert kell megfelelően
levágni a rönkből. Vagy a hulladék
anyag hasznosításánál igen jó ered
ményt ért el a parkettafriz üzemrész
azzal, hogy a már rövid fenyőfűrész
árunak sem alkalmas anyagot extra
rövid árunak dolgozza fel. A hulla
dékanyag feldolgozásánál egyébként
a negyedik jelszóval találkoztunk:
mindent kivenni az anyagból!
A Budapesti Fűrészek szolnoki
üzemének dolgozói bíznak abban,
hogy a kongresszusi versenyben a
vállalat hat telephelye között leg
alább az első három között lesznek
s hozzájárulnak ahhoz, hogy válla
latuk az idén is egész évben visel
hesse az élüzem címet. Ha a dolgo
zók ragaszkodnak az önmaguk által
felállított hármas jelszóhoz, bizo
nyára nem is csalódnak majd —
önmagukban.
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A társadalmi bíróságok szerepe
a dolgozók nevelésében
Az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság felügyelete alá tartozó
erdőgazdaságoknál és vállalatok
nál a társadalmi bíróságok meg
alakultak. Eddigi működésük alap
ján, a leszűrt tapasztalatok figye
lembevételével megállapíthat] uk,
hogy majdnem mindenütt bevál
tották a hozzájuk fűzött reménye
ket. Meg kell állapítanunk azon
ban azt is, hogy a társadalmi bí
róságok munkájának és működé
sének
intenzivebb megkezdését
akadályozta, de jelenleg is akadá
lyozza az a körülmény, hogy a
társadalmi bíróságok működésé
től idegenkednek. Ez az idegenke
dés teljesen indokolatlan. Termé
szetes, hogy a feladat, ami a tár
sadalmi bíróságokra hárul, nem
népszerű és sokszor olyan ügyek
ben kell állást foglalniok, ame
lyekben a döntés nagy körültekin
tést és mérlegelést követel, de egé
szen bizonyosan komoly segítsé
get tudnak adni a munkafegyelem
megszilárdítása és a társadalmi tu
lajdon megvédése terén.

sel: vajon a csavarodott szálú rönk
f elfürészelését a vastagabb vagy a
vékonyabb bütünél kell-e megkez
deni és hogyan kell azt a fúrészeléshez előkészíteni. A felszólalások

során több téves és szakmailag
meg nem felelő nézet is merült fel.
De ez nem volt hiba, sőt az volt a
helyes, hogy a Jéves nézetek nap
világra kerültek, mert a vállalat
igazgatója és főmérnöke szak
szerűen megmagyarázta, mi lett
volna a helyes eljárás. A dolgozók
ebből a társadalmi bírósági tár
gyalásból többet tanultak — mind
balaesetvédelmi, mind szakmai,
valamint társadalmi tulajdon vé
delmi szempontból — mintha
ilyen irányú előadást vagy érte
kezletet hallgattak volna végig.

HASONLÓ
EREDMÉNYEK
születtek az erdőgazdaságoknál
tartott társadalmi bírósági tárgya
lások során is. így a zalaegerszegi
erdőgazdaságnál megalakult tár
sadalmi bíróság olyan alapos kö
rültekintéssel tárgyalta az egyik
kocsis ügyét, ami egy bírósági tár
gyalásnak is becsületére vált
volna. A társadalmi bíróság nem
csak azt állapította meg, hogy az
egyik erdészet kocsisa 2,2 m3
szerfa helyett 2,9 m3 szerfát vitt
el, hanem az ügyben elkövetett
szabálytalanságok egész sorát de
rítette fel. A tárgyalás során
nyert megállapítást, hogy szabály
talan volt már eredetileg a köbözés engedélyezése, a vasárnapon
történt szállítás és az állami fogat
igénybevétele. A dolgozók előtt
lefolyt nyilvános tárgyaláson a
hozzászólásokból kiderült, hogy az
illető erdész tudott a szállításról,
de a helyszínre nem ment ki, a fát
kiadó dolgozó pedig tudott arról,
hogy csak 2,2 m3-t lehetett volna
elszállítani. Annak ellenére, hogy
a fegyelmi eljárás csak a kocsis
ellen indult meg, a társadalmi
bíróság a megállapított tényállás

AZ EDDIG LEFOLYTATOTT
TÁRGYALÁSOK anyagát vizs
gálva megállapíthatjuk, hogy a
fegyelmi ügyeknek a társadalmi
bíróság előtt történt letárgyalása
közelebb hozza a dolgozókat a
problémákhoz és felkelti a dolgo
zók érdeklődését. Nézzük például
a legutóbb a Szegedi Falemezgyár
ban megtartott társadalmi bíró
sági tárgyalást. A társadalmi bíró
ság itt egy olyan ügyet tárgyalt,
ahol a dolgozó gondatlan eljárása
folytán a keretfűrész eltörött. A
tárgyalás során a dolgozók nagy
számban szóltak hozzá a felmerült
kérdéshez, hogy a fegyelmi eljárás
alatt álló dolgozó szabályszerűen
járt-e el, vagy pedig hibát köve
tett el? A hozzászólásokból meg
lehetett állapítani, hogy a dolgo
zók mintegy beleélték magukat az
adott helyzetbe és a saját képzett
ségüknek és több éves tapasztala
alapján a fegyelmi eljárást még
tuknak megfelelően fejtegették
további
négy dolgozóra is kiter
nézetüket, — részben a fegyelmi
jesztette és az utóbbiakkal szem
eljárás alatt álló társuk mellett,
ben is fegyelmi határozatot hozott.
részben pedig ellene. A tárgyalás
gyakorlati jelentősége abban mu
KÜLÖNÖSEN NEVELŐ HA
tatkozott, hogy a dolgozók beha
TÁSÚ VOLT a nagykanizsai erdő
tóan foglalkoztak azzal a kérdés
gazdaság társadalmi bíróságának

tárgyalásvezetése és határozata.
A tárgyalt fegyelmi vétség lénye
gében egyszerű volt: társadalmi
tulajdon hanyag kezelése, amit a
fogatbrigádvezető azzal követett
el, hogy a felesleges munkaruhá
kat égett, piszkos alig használható
állapotban küldte vissza a köz
pontba. A határozathozatal előtt
sokan szólaltak fel részben a fe
gyelmi eljárás alatt álló fogatbri
gádvezető ellen, részben mellette.
A hozzászólásokból a társadalmi
bíróság azt állapította meg és ha
tározatban ki is mondta, hogy bár
a fogatbrigádvezető a munkaruhák
hanyag kezelésével fegyelmi vét
séget követett el, de az is igaz, hogy
munkájában senki sem támogatta.
Az erdészetvezető nem oktatta ki
arról, hogy mi a feladata s egyes
esetekben hogyan kell eljárnia s
a többi dolgozók — amint a fel
szólalásokban hibaként elismerték
— problémáival magára hagyták,
nem segítették s az így önmagára
maradt dolgozó a felmerült fel
adatokkal nem tudott megbir
kózni.
Az említett társadalmi bírósági
tárgyalások nevelő hatása nem
csak a fegyelmi eljárás alatt álló
val szemben nyilvánult meg, ami
kor nyilvánosan kellett az elköve
tett hibákról és mulasztásokról
beszámolnia, hanem a többi dol
gozóval szemben is. A dolgozók
ugyanis a tárgyalás hatása alatt
máskép mérlegelték az elkövetett
fegyelmi vétség jelentőségét és
arra a következtetésre jutottak,
hogy a fegyelmi vétség elkövetése
nem elszigetelt jelenség, hanem
annak létrejöttében nagy szere
pet játszik a többi dolgozó közöm
bös, segítőkészség nélküli maga
tartása.
Mindezekből
megállapítható,
hogy a társadalmi bíróság elé
olyan ügyet kell vinni, ami a dol
gozókat érdekű, tipikusan előfor
dul és alkalmas arra, hogy ellene
a társadalmi bíróság teljes súlyá
val és tekintélyével fellépjen.
Kétségtelen, hogy a társadalmi
bíróságok működése hathatósan
segítheti a vállalati igazgatókat a
munkafegyelem és a társadalmi
tulajdon védelme terén. Ennek
azonban alapfeltétele, hogy a vál
lalati igazgatók ezt a segítséget
akarják is igénybe venni.

Dr. Salamon Sándor
jogtanácsos
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Az erdőgazdaságok
fágyártmánytermelésének fokozása
Az Országos Erdészeti Egyesület
nek az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság szakszervezeti bizottságával
együttesen rendezett szakmai to
vábbképző előadássorozatában leg
utóbb Kozma László, a gödöllői erdő
gazdaság Bedő-díjas főmérnöke tar
tott előadást Az erdőgazdaságok fagyártmánytermelési tevékenysége fo
kozásának módszerei és lehetőségei
címmel. Bevezetőleg megállapította,
hogy azok a gazdaságok, amelyek fo
kozták
fagyártmánytermelésüket,
nagymértékben javítani tudták gaz
dasági eredményeiket.
A fagyártmánytermelés további
fejlesztésének, fokozásának módjait
vizsgálva rámutatott, hogy elsősor
ban műszakilag kell fejleszteni a fagyártmánytermelő üzemeket. Első
feltétel a berendezések korszerűsí
tése. Ki kell alakítani és országosan
alkalmazni azokat a gépeket, ame
lyek a gyakorlatban legjobban be
váltak. Az előadó szerint egy kor
szerűen felszerelt, évi 800—1000 köb
méter fa feldolgozására elegendő
szalagfűrész-szín gépi berendezésé
nek két darab 800-as szalagfűrész
ből, egy darab 250—300 mm-es kör
fűrészből, egy darab élesítő beren
dezésből és megfelelő forrasztó
készülékből kell állnia; a gépekhez
természetesen korszerű védő- és por
elszívó berendezésnek kell tartoznia.
Hangsúlyozta a helyes technoló
gia kialakításának szükségességét. A
technológia fejlődése erdőgazdasá
gonként külön utakon halad, össze
kellene gyűjteni ezeket az eljáráso
kat és a legjobbakat valamennyi
erdőgazdaságnál be kellene vezetni.
Fontos tényezője a fagyártmány ter
melési tevékenység fokozásának az
új gyártmányok bevezetése is. Külö
nösen sok lehetőséget adnak a vá
lasztékok bővítésére a termelőszö
vetkezetek és az állami gazdaságok.
Befejezésül hangsúlyozta, hogy az
erdőgazdaságok — mivel vékony és
gyengébb minőségű anyagot dolgoz
nak fel — hasznos tevékenységet vé
geznek fagyártmánytermelésükkel a
népgazdaságnak és kiegészítői, nem
pedig versenytársai a fűrészüzemek
nek. A erdőgazdasági fagyártmány
termelés jelentős fejlődés előtt áll. A
már említett technikai és technoló
giai módszerek bevezetése mellett
a helyi szükségletre termelt áru
növelésével, a cserállományok foko
zott ütemű kitermelésével, valamint
a gazdálkodást irányító tevékenység
fejlesztésével lehetővé válik az alap
anyag 250—280 000 köbméterre eme
lése. Ez a kihozatalnak 65—70 szá
zalékra való emelése mellett mint
egy 170—200 000 köbméter készáru
megtermelését jelenti 1965-re. A fa
gyártmánytermelés további fokozása
nemcsak a népgazdaság számára je
lent tekintélyes devizamegtakarítást,
de erdőgazdálkodásunk számára is
évi 80—100 millió forint termelési
értéket hoz.

Kozma László előadását több hoz
zászólás követte. Többek között Gyapay Jenő (Pécs) rámutatott arra,
hogy a termelőszövetkezetek építke
zése valóban sok új lehetőséget ad
a választék bővítésére s ezeket a le
hetőségeket nemcsak hasznos gyümölcsöztetni, hanem kötelességük is
az erdőgazdaságoknak. Hangsúlyozta,
hogy a jó technológia és a megfelelő
kihozatal biztosítása a becslésnél
kezdődik. Ezért máPr a becslőnek is
körültekintő, gyakorlott dolgozónak
kell lennie s ugyanez érvényes a to
vábbi munkafolyamatra is. Ezért kí
vánatos, hogy az új, egységes tech
nológia kialakításával párhuzamosan
a dolgozók képzésére is nagyobb
súlyt helyezzenek.
Szász Tibor (ÉRTI) arról számolt

be, hogy az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság megbízást adott az ERTInek egységes, korszerű fagyártmánytermelési technológia kidolgozására.
Az ÉRTI kísérleti fagyártmánytermelő üzemében végzett kutatások
jó irányban haladnak s rövidesen
közreadhatják kutatásuk eredményét
a berendezést, a technológiát, az utó
kalkulációt illetően, de valószínűleg
a jelenleg még megoldatlan szalag
fűrészélesítő eljárással kapcsolatban
is. Halász Aladár főosztályvezető
(OEF) adatokkal bizonyította a fa
gyártmánytermelés jelentőségét, Kai
ser Tibor (OEF) a fagyártmányter
melés anyagi vonatkozásait, az ér
tékesítés
lehetőségeit
ismertette.
Speer Norbert főmérnök (Érdért) fel
szólalásában sürgette az egységes fa
ipari és erdőgazdasági vezetést. Szót
emelt az úgynevezett „vad fűré
szek” ellen, s intézkedést kért arra,
hogy ezek a fűrészek ne kaphassa
nak alapanyagot.

ÍAfövekedík a „fdlátvavasút forgalma
A Mátrai Állami Erdei Vasutak,
közismerten a népszerű Mátravasút
nyári forgalma minden évben emel
kedik. Az idén májusban és június
ban, a gyakori kedvezőtlen idő elle
nére is átlagosan több utast szállított
a vasút, mint tavaly a legerősebb hó
napban, augusztusban, amikoris har
mincezer volt az utasok száma.
A forgalom évi növekedése
is
jelentős:
1957-ben
például
132 184-en utaztak, 1958-ban pedig
154 231-en.
Az 1913 óta működő vasúton 1926
óta szállítanak utasokat is s a vasút
üzem

Ahány ház, annyi szokás

az idén lesz először nyereséges.
A 300—400 000 forintos nyereség,
amennyire jelenleg számítanak, nem
csupán abból adódik, hogy a vasút
üzem új. teherdíjszabás szerint dol
gozik, hanem főként abból, hogy mű
helye gyártja az erdőgazdasági épít
kezésekhez szükséges vasanyagot,
végzi a lakatos- és vasmunkákat.
Legutóbb például
a nyírjesi csemetekert teljes
öntözőberendezését
szállította, az átalkői csemetekert ré
szére pedig csőhálózatot gyártott.
A vasút öt darab 80—90 lóerős
gőzmozdonnyal és két új 40 lóerős
Diesel-motorral, valamint 9 személy
kocsival, 67 darab négytengelyes
rönkszállító kocsival és 400 kőszál
lító csillekocsival bonyolítja le a
forgalmat. Különösen új . személy
kocsikra és az évi mintegy 15 000
köbméter tűzifa és rönk szállításá
hoz új „erdei” kocsikra lenne szük
sége. A vasút talpfa- és sínellátása
az utóbbi két évben sokat javult. Az
előtt éveken keresztül egyetlen talp
fát sem kapott, most
évente átlag hétezer betonaljat
építhet be a felépítmény korszerű
sítésénél. 28 pályamunkása, 22 mű
helyi és 33 forgalmi dolgozója közül
az utolsó negyedévben 9-en kaptak
Kiváló Dolgozó jelvényt. A forgalom
emelkedése több munkát ró az öszszesen mintegy 50 km-es vonal dol
gozóira, de teljesítményeik arányá
ban jövedelmük is növekszik. A vo
natkísérő személyzet keresete a nyári
hónapokban átlagosan 2500—3000 fo
rint között van. A vasút dolgozói
örömmel fogadták azt a rendelkezést,
hogy
egyenruhájukra felvarrhatják a
tölgylevelet a csillaggal
s így külsőleg is dokumentálják,
hogy az erdőgazdasághoz tartozónak
tudják magukat.
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58 új gépkezelő indult el Sárvárról
Óvatos, kissé tétovázó kezek nyúl
nak az asztalon sorakozó keskeny
cédulák felé, azután izgatott szemek
tapadnak a néhánysoros vizsgaté
telre. ötvennyolcszor ismétlődik ez
a néma, mégis sokatmondó jelenet:
ötvennyolc erdészeti dolgozó vizsgá
zik a sárvári vár öreg falai között,
a gépészképző szakiskolán. Ahogy
néhány feleletet meghallgatunk, arra
következtethetünk, hogy a vizsgá
zók elég alaposan készültek. Vajon
valóban így van ez? — kérdezzük
halkan Hegedűs Lajos igazgatóhe
lyettestől.
— A tanulmányi eredmény álta
lában jó volt — feleli. — A hallga
tók többsége kedvvel vett részt a
tízhetes gépkezelői tanfolyamon, kü
lönösen a közbeiktatott kéthetes
gyakorlati oktatás volt kedvükre
való. Pedig a két és félhónap nem
hosszú idő a gépek megismeréséhez,
különösen
ha figyelembevesszük,
hogy az 58 hallgató közül harminc
hétén egyáltalán nem ismerték a
motorfűrészeket.
Az igazgatóhelyettes később el
mondja, hogy az iskola csak tavaly
január óta foglalkozik erdészeti dol
gozók oktatásával, elnevezése is
ekkor egészült ki Mezőgazdasági és
Erdészeti Gépészképző Szakiskolává.
Az előző tanfolyamok három hó
napig tartottak, s a motorfűrészek
kezelésén kívül az agregátorok ke
zelését is megtanulták a résztvevők.
A motorfűrész kezelő szakmunkások
gyorsabb utánpótlása, illetve a gépe
sítés fokozása miatt vezették be a
tízhetes tanfolyamokat. Ezek a tan
folyamok sem szorítkoznak azonban
csupán az MRP és a Druzsba motor
fűrészek kezelésére, hanem a négy
ütemű motorok ismeretére, az általá
nos műszaki ismeretek elsajátítására
is kiterjednek, sőt a gazdaságos fa
használattal, a balesetek elleni vé
dekezés módjaival, általános üzemi
tudnivalókkal is megismerkednek a
hallgatók. A két főtantárgyból: a
motortanból és a fahasználati isme
retekből tesznek azután vizsgát. A
tervek szerint az ősszel kétéves er
dei szakmunkásképző tanfolyammal
is bővülne az iskola.
Beszélgetésünk közben éppen be
fejezi a vizsgát Hunyadi László, a
pécsváradi erdészet dolgozója s
meglestük: a vizsgabizottság tagjai
— az elnöklő Sirhán Jenő, a sárvári
erdőgazdaság igazgatója, Pósa János,

Sőt Ervin és Németh József —
szinte egyszerre írták neve mellé a
kövér 5-öst. A rövid szünetben meg
kérdeztük tőle, milyen közvetlen
eredményét látja majd munkájában
a tanfolyam elvégzésének.
— Az utóbbi idők tapasztalata —
válaszolja a komoly, szemüveges
fiatalember — arra tanított minket,
hogy az erdészetben is napról napra
teret hódít a gép. Gépész szakmun
kásokban a mi erdészetünknél is
hiány van, ezért jelentkeztem a tan
folyamra. Tíz évvel ezelőtt már tet
tem szakmunkás vizsgát, a gyalufogas és kézi fűrészeket jól ismerem,
de a mi erdőállományunk olyan,
hogy kitűnően lehet benne dolgozni
MRP-vel és Druzsbával egyaránt.
Most mint gépkezelő megyek vissza
a termelésbe s kiszámítottuk, leg
alább 15 százalékkal emelkedik a
keresetem, örülök, hogy elvégeztem
a tanfolyamot, amely egyébként nem
jelentett különösebb megerőltetést,
a kitűnő ellátásról nem is beszélve
s azt hiszem, társaim is így véleked
nek.

Sőt Ervin fahasználati ismereteket
magyaráz a minta tüskökön

Valóban, amint megtudjuk, voltak
néhányan, akik nem egészen a saját
akaratukból,
hanem az erdészet,
illetve az erdőgazdaság kijelölése
alapján kerültek a tanfolyamra, de
amikor közelebbről megismerked
tek a gépekkel, megszerették azokat.
Biró István például rábeszélésre jött
Kaposvárról a sárvári iskolába s itt
úgy összebarátkozott a gépekkel,
hogy általános 4-es eredménnyel
vizsgázott s ráadásul elhatározta:
beiratkozik a négyeves technikum
levelező tagozatára.
— Általában pedig nem helyes —
jegyzi meg az igazgatóhelyettes —
ha az erdőgazdaságok szinte meg
kérdezésük nélkül küldik tanfolyam
ra a dolgozóikat. Emiatt azután
vannak, akik minden ürügyet meg
ragadnak, hogy itthagyhassák a tan
folyamot. Kohajda József a mátrai
erdőgazdaság dolgozója például egy
szerűen kijelentette, hogy nem bírja

a benzinszagot. Elengedtük. Felnőtt
embereket igazán nem lehet kény
szeríteni a tanulásra, ha nincs hozzá
kedvük. Sok erdőgazdaság nem vet
te figyelembe a felvételi feltétele
ket, amelyek például világosan meg
mondják, hogy az alsó korhatár 18

A vizsgabizottság előtt

év, mégis küldtek 16 éves fiatalo
kat Az iskola ezért kéréssel fordult
az Országos Erdészeti Főigazgató
sághoz, hogy utasítsa az erdőgazda
ságokat: az eddiginél pontosabban
tartsák be a felvételi követelménye
ket. Az OEF dicséretes gyorsasággal
intézkedett. Néhány nap múlva már
értesített bennünket, hogy körleve
let és felvételi javaslat mintanyom
tatványokat küldött valamennyi er
dőgazdaságnak.
— Az erdőgazdaságokkal egyéb
ként — mondja búcsúzóul Hegedűs
igazgatóhelyettes — elég jó a kap
csolatunk. Több erdőgazdaság ér
deklődött a tanfolyam alatt, hogyan
haladnak dolgozóik, milyen munkát
lehet majd rájuk bízni, ha vissza
térnek a termelésbe. Gyakran ta
pasztalatcserét is tartunk a közeli
erdészetekben s igyekszünk minél
kedvezőbb együttműködést teremte
ni az erdőgazdaságokkal, hiszen ez
közös érdekünk.

Népgazdaságunk
tüzelőanyag-helyzetének
távlatairól írt tanulmányt a Közgaz
dasági Szemle legutóbbi ^számában
Tarján Róbert, az Országos Tervhi
vatal főmérnöke. A tanulmány a tű
zifa szerepét egyre kisebb jelentősé
gűnek ítéli és rámutat arra, hogy a
jövőben jobban kell kihasználnunk
az úgynevezett hagyományos tüzelő
anyagokkal szemben az egyéb lehe
tőségeket, mint a vízenergiát, a
magenergiát,*az.j*lgázosítást stb.

AZ -ERDŐ
MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÄRA:
egy évre 60 Ft, félévre 30 Ft
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Fiatal pár száll le előttünk az autó
buszról, s egyenesen, határozott léptek
kel az arborétum szélesre tárt kapuja
felé tart. Az országút fölött még ott
szürkéllik a tovarobogó autóbusz pora,
forrón süt a nap, de a kapun belül kel
lemes hűvösséggel lélegzik a hatalmas
park ezer meg ezer fája,- bokra, virága.
Cseppet sem lehet csodálkozni azon,
hogy mióta a közönség számára is meg
nyílt a kámoni arborétum, azóta hét
köznap is, de különösen vasárnaponként
százan és százan keresik fel a közeli
Szombathelyről és távolabbi vidékekről
egyaránt. Éppen ezért kissé aggódva
kérdezzük, hogy a gyönyörű gyűjtemény
nem látja-e kárát ennek a népszerűség
nek, a látogatók nem zavarják-e a tu
dományos kutatómunkát, az ÉRTI itteni
állomásának sokoldalú fenyőkísérleteit?
— Az arborétumot tavaly, a Vasi Na
pok alkalmával nyitottuk meg a közön
ség előtt — mondja Bánó István erdő
mérnök, a kísérleti állomás vezetője. —
A megnyitástól év végéig több mint
3500 látogatónk volt, s többen jöttek
komoly tanulási szándékkal, mint
amennyi látogatót a romantika vonzott.
Diákok járták tanáraikkal a park út
jait, s hosszan elidőztek egy-egy külön
leges fafajta előtt. A látogatóknak sem
egyik —- a romantikát kereső —, sem
A park egyik sétánya

másik — a tanulnivágyó — fajtájára
nem lehet panaszunk, semmiféle kárt
nem okoztak a gyűjteményben, a kutató
munkát sem zavarták, mert ez elkülö
nített területen és a laboratóriumban
folyik. Véleményünk szerint az erdőkul
túra szempontjából hasznos is, ha mi
nél többen megismerkednek a park kü
lönleges szépségével, mert így szeretik
meg a fákat, a természetet, az erdőt.
A harminckét és fél holdas parkban
valóban számtalan alkalom kínálkozik
az ismeretszerzésre, s ezt az ÉRTI kuta
tói igyekeznek minél több eszközzel elő
segíteni. A különleges növényfajokhoz
magyarázó táblákat helyeztek el, s egy
különálló erdei lakban valóságos kis
múzeumot rendeztek be, ahol a láto
gatók részletes, szemlétető tájékoztatót
kapnak az arborétum életéről, az ÉRTI
kámoni kísérleti állomásának munkájá
ról, külföldi kapcsolatairól.
Az arborétumot 1895-ben alapította
S a á ghy István, aki valóban áldozat
készen igyekezett összegyűjteni és meg
honosítani az exotíkus növényfajokat.
Tízholdnyi területen mintegy félezer
fajtát telepített, majd munkáját fia
folytatta. Egyéni buzgalmuk azonban
mindvégig elszigetelt maradt, az arbo
rétum csak akkor vált tudományos bá
zissá és tett szert nemzetközi tekintélyJobb oldalon a Pinus ayacahuite

A kínai galambfa, előtte oszlopos tuják

re, amikor 1953-ban az ÉRTI vette át.
Területét az addigi tiz holdról 32,5-re
növelte, s Európa egyik leggazdagabb
fafaj gyűjtemény évé fejlesztette: a mos
tani 1640 fajta nyilvántartása 40 gépelt
oldalt tesz ki. De a kutatók ezzel a gaz
dag változatú gyűjteménnyel sem elé
gedettek, elhatározták, hogy 1970-ig
3000 fajtát gyűjtenek össze.
Aligha vállalkozhatunk rá, hogy ezen
a helyen, akárcsak hozzávetőleg is ké
pet rajzoljunk az arborétum különleges
fafaj gyűjtemény érői, de néhány egye-

Az arborétum hangulatos tórészlete

dülálló fajtát azért meg kell említe
nünk. Ilyen a dél-amerikai Araucalia,
amely az egyetlen példány az országban
s az is marad, mert nem hoz magot, így
nem lehet szaporítani. Ritka példány a
kínai galambfa, amely előtt karcsú ha
zai nemesítésű oszlopos tuják állnak
őrt, távolabb a Pinus Jeffrey néhány
példánya, egyenes, ágtiszta törzsekkel,
az indián elnevezésre utaló Pinus aya
cahuite 40 éves törzse, majd a kifogás
talan fejlődésű észak-amerikai hikoridió, fája a sílécek legjobb anyaga, s a

Hétéves óriásnyárak

kert egyik legújabb lakója, a Metasequoia glyptostroboídes, amelyet azelőtt
csak kövületeiből ismertek, a második
világháború után fedezte fel élő példá
nyát egy kínai expedíció.
Az arborétum régi állományánál sok
szempontból azonban még érdekeseb
bek a most folyó kutatások, a sokirányú
fenyőkísérletek, mert ezek már a jövőt
rajzolják elénk. A három hektárnyi
plantázs-telepen 350 erdei-, vörös-, fe
kete- és lucfenyő-változattal folytatnak
kísérletet. A 20 000 különleges oltvány

Gyönyörű friss hajtások a fenyőhibrideken

közül válogatják ki azokat a fajtákat,
amelyek minden szempontból megfelel
nek az üzemi szaporítás követelményei
nek. Az éveken keresztül megfigyelt erdeifenyő-oltványokat az ÉRTI dr. Ba
bos Imre útmutatása alapján az ország
minden részéből kiválogatott, legszebb
egyedekről oltotta, így a Bükkből, So
mogybái, az Alföldről, Fenyőfőről. Több
szörös szelektálás után megállapították,
hogy a szaporításra legalkalmasabb,
legbővebb magtermő és legszebb alakú
egyedeket a péterfai II. anyafa adja. De
Bánó István idegen beporzástól védett
nővirágot tanulmányoz
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a kutatóknak igen nagy segítséget je
lent a kiterjedt és évről évre bővülő
külföldi összeköttetés. Az idén eddig
1431 féle külföldi magot vetettek el,
szinte a világ minden részéből, hiszen
az arborétum hetven külföldi intéz
ménnyel áll közvetlen vagy közvetett
csereviszonyban. Leggyümölcsözőbb a
kapcsolata a minszki, a leningrádi és a
moszkvai, valamint a pekingi tudomá
nyos intézettel, illetve botanikus kerttel.
A pekingi botanikus kertből, mint Bánó
Tstván mondja, valóságos „csemegéket”
kap az állomás. Ilyen volt legutóbb a
Liquidanbar formosa, amelyből össze
sen három változatot ismernek a vilá
gon, s ma már az arborétumban mind
a, hármat sikerült meghonosítani. Szin
tén Kínából küldték a Sciadopitist,
amely igen szépen bevált Kámonban is.
Rendkívül gondos csomagolásban jut
tattak el a koreai kutatók gesztenyema
got, s ez a plantázs-területen is kedvező
talajra talált.
— A kámoni kísérleti telep — mondja
Bánó István — tulajdonképpen első ál
lomás ahhoz, hogy az erdőgazdaságokat
jó minőségű maggal, illetve csemetével
lássuk el. Ha valamelyik keresztezésünk
akár fatömeg szempontjából, akár egyéb
jó tulajdonságai miatt beválik, azt a kí
sérleti erdészetnél és másutt továbbtele
pítjük. Az első oltványok magjáról ne
velt csemetéket tavaly ültettük el Szom
bathelyen és a kerekegyházi kísérleti
erdészetben. Az idén újabb csemetéket
tudunk átadni az erdészetnek, azonban
még csak kis mennyiségben. Arra szá
mítunk, hogy a mostani termésből már
annyi tobozt tudunk gyűjteni, amiből
számottevő mennyiségben juttathatunk
magot az erdőgazdaságoknak.
Látogatásunk során a nagy kiterje
désű arborétumban, a plantázs-telepen
egyaránt feltűnt, hogy a látogatókon
kívül alig találkoztunk emberekkel. És
ez a legfőbb gondja a kámoni arborétum
vezetőinek: kevés a dolgozó. Létszámuk
mindössze tíz, holott a megnövekedett
és nyilvánvalóan növekvő feladatok el
látásához ennek a kétszerese is éppen
csak, hogy elég lenne. Egyedül a 20 000
oltvány, illetve a pontos megfigyelés
alatt tartott 5000 oltvány törzskönyve
zése harminc füzetet tölt meg. A bővülő
külföldi magcserék szintén igen nagy
adminisztrációs munkát kívánnak. Az
immár nemzetközi viszonylatban is je
lentős tekintélyt szerzett kámoni arbo
rétum tovább tudná öregbíteni hírnevét,
ha a kutatóknak valóban csak a kísér
letekkel kellene foglalkozniok, nem pe
dig a széleskörű adminisztrációval is.
Bisztray Kálmán

AZ EGÉSZ NÉP ÉLETÉBE
VÁGÓ KÉRDÉS...
A termelőszövetkezetek megszilárdításáról, a tavaszig elért eredmé
nyek megerősítéséről legutóbb igen fontos felszólalások hangzottak el a
Hazafias Népfront Országos Tanácsának ülésén. Kádár János, az MSZMP
Központi Bizottságának első titkára világította meg szavaival legtisztáb
ban a termelőszövetkezetek fejlesztésének kérdését: „A termelőszövet
kezeti mozgalom nemcsak a parasztságot érinti — a munkásosztály, az
értelmiség, az egész nép életébe vágó kérdés ... ez a nép felemelkedé
sének útja ... Hajtsuk végre a mezőgazdaság szocialista átszervezését és
lehetőleg ne veszítsünk se időt, se tempót... Adjunk meg tehát minden
támogatást, ami elősegíti a termelőszövetkezetek megszilárdítását, erősí
tését.”
Világos szavak ezek, amelyek mindnyájunkhoz szólnak, mert hiszen
azt jelentik, hogy a termelőszövetkezetek erősítése a szocializmus alapjá
nak. rendszerünknek, államunknak további erősítésének is tényezőié, de
azt is jelentik, — mint Kádár elivtárs utalt rá —, hogy egyedül a fejlett
agrotechnika, a nagyüzemi gazdálkodás biztosítja a magasabb termés
eredményeket, A magasabb termés viszont megteremti a feltételeit annak,
hogy az életszínvonalban. is komolyabban előbbre mehessünk.
Most a nyári időszakban a fő figyelem a termelő munkára irányul
a falvakban, ez azonban nem jelenti azt, hogy a termelőszövetkezetek
fejlesztését le kell állítani. Ez a kérdés a betakarítás után nyilván újra
előtérbe kerül. Jelen pillanatban pedig a termelőszövetkezetek megszi
lárdításának fontos követelménye, hogy mielőbb megépüljenek a közös
istállók.
Általános tapasztalatunk, hogy az erdőgazdaságok, az erdészeti dol
gozók nem tekintik időszakos feladatnak a termelőszövetkezetek fejlő
dését; a faanyagellátástól kezdve a magasabb színvonalú műszaki és ad
minisztratív segítségig, a kooperációs szerződésekig sokféle módot keres
nek és találnak arra,, hogy kapcsolatuk a termelőszövetkezetekkel az idők
folyamán mind közvetlenebb, barátibb és gyümölcsözőbb legyen. Ennek
számtalan példáját sorolhatjuk fel. A szegedi erdőgazdaság igazgatója,
Boda József, a Csongrád megyei pártbizottsággal és tanáccsal szoros kap
csolatban a szövetkezetek minden problémáiéról értesül és ahol csak
lehet, segítséget ad. A Szegedi Falemezgyár főmérnöke, Amrik László a
közeli tsz gépeinek karbantartását, javítását irányítja, a gvár főkönyve
lője, Richter János pedig a tsz üzemviteli és tervezési munkájában nyújt
segítséget. A győri, a kaposvári és a veszprémi erdőgazdaság a tagosítá
sok nagy körültekintést igénylő munkájában működik együtt eredménye
sen a tanácsokkal. A szolnoki erdőgazdaság dolgozói a jászberényi Győ
zelem tsz ötven férőhelyes istállójának felépítésében mintegy 120 000 Ft
értékű társadalmi munkát is vállaltak a faanyag biztosításán felül. A
gazdaság fizikai dolgozói húsz órás, az adminisztratív dolgozók pedig egy
hetes társadalmi munkát ajánlottak fel.
A példák felsorolását hosszan folytathatnánk, hiszen n‘ncs egyetlen
olyan erdőgazdaságunk, erdészetünk sem, amely ilyen vagy olyan for
mában, faanyagellátással, a behordáshoz szállító eszközök, gépkocsik ren
delkezésre bocsátásával ne lenne készséggel segítségére a területéhez tar
tozó tsz-eknek. Nemcsak az együttműködési szerződések, az OEF rendel
kezései kötelezik erre a gazdaságokat, erdészeteket, — az együttműködés
nem lehetne olyan közvetlen, baráti, annyira ötletes és gyakorlati, mint
amilyen, ha csak a rendeletek betűi irányítanák a tetteket. A cselekvő
segítés azt bizonyítja, hogy az erdészeti dolgozók már saját tapasztala
taikon is le tudják mérni, mit jelentenek az erős, fejlett termelőszövet
kezetek, milyen hatalmas az együttes munka ereje. Igen, az egész nép
életébe vágó kérdés ez!

Mohácsy—Maliga:

AZ ŐSZIBARACK
Ez a könyv Mohácsy Mátyás
„Öszibaracktermesztés” című mun
káján túlmenően az őszibarack
teljes
monográfiáját
nyújtja.
Azonkívül tehát, hogy választ ad
a termelőknek valamennyi fontos
gyakorlati kérdésre, részletesen is
merteti az őszibarack botanikai
jellemzését és bírálatát, alanyait
398 oldal, sok képpel

Kapható

a

és értékelésüket. Részletesen leírja
a sokféle hazai és külföldi termőre-metszési módot. A számos kí
sérleti eredményt és megfigyelést
tartalmazó művet a kis- és nagy
üzemi termesztőkön kívül kutatók,
nemesitők, sőt a növénytan és nö
vényélettan szakemberei is hasz
nálhatják.
Ara: 36,— Ft
könyvesboltokban, földművesszövetkezeti boltokban
és a falusi könyvárusoknál.

14
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

KERESZTESI BÉLA
FŐIGAZGATÓHELYETTES:
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A SÁRVÁRI ERDŐKET ma már országszerte
példakép emlegetik: milyen eredményeket lehet el
érni korszerű erdőműveléssel. De milyenek voltak
ezek az erdők 1880 körül, alig 80 évvel ezelőtt?
Egy részük „ agyon legeltetett, egyes alacsony törzsű,

ágas tölgy-, cser-, gyertyánfával, sok nyír és boró
kával tarkított erdő volt, —■ írja Scherg Károly,
a sárvári erdőket több mint fél évszázadon keresztül
kezelő Scherg Lőrinc erdőmester fia — egyes

részei (Haraszt) borókás birkalegelő, másutt (Szemenye) vízállásos legelő, s ma ezeken a helyeken
a talaj gyenge, sokhelyt kavicsos volta dacára szép
sűrű, értékes erdők állanak. Más részei, pl. a péterfai, jó talajú Rábamenti erdők 1915-ben gr. Batthyánytól történt megvásárlásakor rossz fűz és nyár
sarjhajtásokból állott, melyek között csalán, komló
és az árvizekkel mindjobban terjedő solidagó al
kotott áthatolhatatlan sűrűséget; de midőn ily rész
vágásra került, alig adott fát, qsak értéktelen sze
metet ..
A túlzott erdei legeltetés és a hamuzsírfőzés
eredménye volt ez. Az erdőgazdaság kétharmadát
kitevő Káldi erdészkerület uralkodó fafaja a nyír
volt, üdébb helyeken emellett rezgő nyár és gyer
tyán, itt-ott tölgy- és csertölgy nőtt, a tölgy azon
ban csak elvétve, kisebb részletekben alkotott ál
lományt.
AZÓTA ÓRIÁSI VÁLTOZÁSOK mentek vég
be az egész területen. Az 1882-ben és 1920-ban ké
szült régi üzemtervek, az 1930. évi revízió és az
1956/57. évi új üzem tervek alapján figyelemmel kí
sérhetjük az erdőgazdaság történetét 1880-tól egé
szen napjainkig, s a következőket állapíthatjuk
meg:
a) A sárvári erdők fafajtaösszetételében 1920tól 1956—57-ig előnyös változás következett be:
növekedett a tölgy, bükk, a nemesnyárak, erdei
fenyő, feketedió, jegenyefenyő, hárs és kőriis, s
csökkent a cser, nyír, szil, lucfenyő, éger, akác, fe
ketefenyő, juhar, gyertyán és cseresznye területi
aránya. A péterfai erdészkerület fő fajai ma a nyárak, a kőris, a fűz és a feketedió, a sárvári kerületé
a tölgy, a kőris, a cser, valamint a fekete-, az erdeiés a lucfenyő, a káldi erdészkerületé a tölgy és a
cser és végül a pornóapáti kerületé az erdeifenyő,
a tölgy, a lucfenyő és a cser.
A fafaj összetétel ilyen előnyös változása együtt
járt az átlagos kor emelkedésével. Az átlagos kor a
péterfai kerületben 8,16 évvel, a sárváriban 4,90
évvel, a káldiban 7,20 évvel emelkedett, a pornó
apáti kerületben 10.68 évvel csökkent, végered
ményben a sárvári erdők egészében 3,83 évvel
emelkedett. Az egyes fafajok átlagkorát iketően
feltűnő a tölgy átlagkorának 11,56 évvel való emel
kedése és az erdeifenyő átlagkorának — 26 99 év
vel való csökkenése. Az átlagkornak az egész terü
leten való növekedéséből az élőfakészlet növeke
désére lehet következtetni.

b) Rendkívül előnyös változás következett be
1920-tól 1956/57-ig a termőhelyi osztályok megosz
lásában is. Amíg 1920-ban és 1930-ban a II. és III.

termőhelyi osztályú állományokra esett a terület
zöme, addig 1956-ban már az I. és II. termőhelyi osz
tályú állományok jutottak túlsúlyba.
c) Az átlagos vágáskor 1920-tól 1956/57-ig a
péterfai kerületben 10,57 évvel, a sárvári erdészkerületben 18,82 évvel, a káldiban 10,37 évvel a
pornóapáti kerületben 7,35 évvel, a négy erdész
kerületet együttesen véve 11,19 évvel emelkedett.
d) A fahasználatok összehasonlítását megnehe
zítette, hogy a vágáskort 1956—57-ben 1920-hoz vi
szonyítva 11 évvel felemelték; hogy a pornóapáti
erdészkerületben 1941—56 között nagymértékű túlhasználat folyt; s végül, hogy az 1956—57. évi
üzem tervek 4106 hektár erdőterületéből 507 hektárt
magtermelő állománynak nyilvánítottak és ezekre
nem írtak elő véghasználatot. E körülmények
fahasználat
csökkentő
kihatásait
igyekeztünk
kiiktatni. így nyertük a következő adatokat: az
összes fahasználati előírás (7 cm-nél vastagabb,
bruttó fatömeg) az 1921—30. években 138 800 m3,
1931—40-ben 177 800 m3 volt, 1956—65-re pedig
203 064 m3. Ennek megfelelően az évi fatermés az
1921—30
között 3,39 m3/ha, 1939—40 között
4,27 m3/ha volt, 1956—65 között pedig évi 3,95 m3/ha
várható. Külön vizsgálva az elő- és külön a vég
használatot, megfigyelhetjük az előhasználati fa
tömeg (az 1921—30-as években 19 100 m3, az 1931
—40-es években 42 950 m3 és az 1956—65-ös évek
ben 55 867 m3) és a gyérítési terület (az 1921—30-as
években 2459 hektár, az 1931—40-es években 2593
hektár volt és az 1956—65-ös években 4870 hektár)

Gyertyános-akácos Vásárosmiske határában
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növekedését. A felszabadulás élőtt a fatömeg előírás
növekedett ugrásszerűen, a felszabadulás után to
vább növekedett a fatömeg előírás is, de ennél szá
mottevőbb a terület növekedése. Eleinte tehát
bátrabban belevágtak az állományokba, később
pedig
jelentősen
csökkentették a visszatérési
időt. Szembetűnő a hektáronkénti véghasználati
fatömeg alakulása is. Ez 1920—31 között 221,99 m3,
1931—40 között 245,62 m3, 1956—65 között 269,32
m3.
HOGYAN SIKERÜLT mindössze egy vágás
fordulónak megfelelő idő alatt ilyen eredményeket
elérni?

Igen nagy része volt ebben az erdei legeltetés
megszüntetésének. A sárvári erdők a múlt század
közepén még alapjábanvéve rossz legelőerdők
voltak. Az erdei legeltetést a század végén szün
tették meg véglegesen.
Emellett óriási szerepet játszott az erdők
rendbehozásában a gyertyánnak, ennek a kitűnő
talajjavító töltelékfának a felhasználása. Ez a fa
faj bámulatos módon bírja a kíméletlen legeltetést
és a rablógazdálkodást. Rendkívül szívós, gyakran
és bőven terem magot. Kiválóan sarjadzik, könynyen települ, az árnyékot jól bírja. Sűrű záródásá
val betakarja a talajt és gyorsan javítja, bőven
hullatott gazdag lombja hamar bomlik el humusszá.
Nem hiába tekintik Sárvárott az „erdők anyjának“.
„Csakis a gyertyán segélyével volt elérhető. — írja
Scherg Károly — hogy 1882-től 40 év alatt a

kiélt talajú, legnagyobbrészt nyírrel és borókával
fedett, angyonlegeltetett Farkas-erdőnek több mint
fele, 1578 ha lett felújítva és nemesebb fanemek

könnyen való alátelepítésére alkalmassá téve. A
régi borókával, páfrányos, füves, legelő marhától
keményre tiport talaj helyett fünélküli és lomb
takaróval fedett porhanyó humusz talajuk van,
melyben a védőállomány alá való telepítéssel min
den fanem könnyen megtelepíthető és melybe,
mint hézagpótló és a nemesebb fanemek magas
növekedését és ágtisztulását elősegítő talajárnyaló
fanem, a gyertyán is elegyedik természetes úton“.
A legeltetés megszüntetése, s a lerontott tala
joknak elsősorban a gyertyán segítségével történt
feljavítása mellett a sárvári erdők rendbehozatala
főként a céltudatos erdőművelés — tisztítás, gyé
rítés, felújítás — alkalmazásának volt köszönhető.
A gyertyán ebben is óriási szerepet játszott és
játszik. A sárvári erdők fő fafajai a tölgy, a cser
és az erdeifenyő. Mind a három olyan fényigényes
fafaj, amelynek hasznos kísérője lehet a kiváló
talaj- és törzsárnyaló gyertyán. A gyertyán a
maga nyurga növésével felfelé vezeti, élénk ma
gassági növekedésre készteti a tölgyet, a csert és
az erdeifenyőt. Sárvárott olyan gyertyános töl
gyesek, erdeifenyvesek kialakítására törekedtek,
amelyben a főfafaj kezdettől fogva élvezi a gyer
tyán védő, támogató, serkentő hatását. Ezért ha
pl. tölgyet telepítettek mezőgazdasági köztessel, a
második év után gyertyánmagot vetettek a köztes
növény helyére. A gyertyán elősegítette a tölgyek
feltisztulását és magassági növekedését. A fiatalo
sok tisztítását korán kezdték és 3—4 évenkint meg
ismételték. 20—25 éves korától kezdve minden ál
lományt 4—6 évenkint gy éri tettek.

BÁTRAN SZAKÍTOTTAK az akkori idők fa
állomány nevelési gyakorlatával. Az alászorult,
elhaló, beteg egyedek jelentőség nélküli kiszedegetése helyett merészen belevágtak a felső korona
szintbe is, s a maguk elképzelése szerint, gyorsan
kezdték formálni állományaikat. Lényegében Sár
várott alakították ki a ma már általánossá váló
„V“-fa jelölést. A gyérítések kijelölésekor ugyanis

Bükkös-gyertyános-tölgyes a Farkaserdőn

a legszebb, legértékesebb fákat vették szemügyre,
közülük választották ki a legszebbeket, és csak
azután nézték meg, hogy melyik fa hat kártéko
nyán ezek növekedésére. A gyérítések szakszerű
kijelölésére rendkívül nagy súlyt helyeztek. Tisz
tában voltak azzal, hogy az elegyarány helyes ki
alakítását, a nagyobb, értékesebb fatömeget adó
állományok nevelését csak a leggondosabb, nagy
körültekintéssel végzett kijelölési munka biztosít
hatja. Ezért a gyérítésekben csak a vezetőmérnök
irányítása mellett jelölhettek az erdészek. A gyé
rítések mellett a tisztításokat is ki kellett jelölni,
ezt már rendszerint maguk az erdészek végezték,
előzetes helyszíni megbeszélés alapján. A jelölés
ilyenformán hatalmas munka volt és minden év
ben eltartott májustól októberig.
Jellemző példa, hogy a péterfai erdészkerület
1920-ban készült üzemtervét K a á n Károly az
1879. évi XXXI. te. 18. §-a értelmében csak a kö
vetkező feltétellel hagyta jóvá: »„A gyérítéseket
csak óvatosan szabad foganatosítani, ezért azokra
nézve az előhasználati tervben közölt fatömegadatok nem irányadók“. Az így jóvá nem hagyott elő
használati terv a II. korosztályban hektáronként
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10 m3, a III-ban 17 m3, a IV-ben 35 m3, a kerület
ben összesen 600 m3 előhasználati fatömeget írt
elő. Ezzel szemben ténylegesen a II. korosztályban
hektáronként 17 m3, a III-ban 35 m3, a IV-ben 52
m3, a kerületben összesen 828,81 m3 előhasználati
fatömeget termeltek ki. Az 1930-ban végzett reví
zió során mindezek figyelembevételével az előhasz
nálati előírást 650 m3-re emelték fel. Hatósági
jóváhagyást ez azonban nem nyert: ellenkezett az
akkor hivatalosan elfogadott erdőművelési elvekkel.
Kiterjedten alkalmazták a sárváriak a szakszerű
gyérítés mellett a törzsek felnyesését is. A tarvá
gásokat lehetőleg mellőzték, nagy területeken vé
geztek természetes felújítást, illetve alátelepítéses
felújítást, fokozatos felszabadítással. Jó érzékkel
ismerték fel a táj természetes erdőtípusait, a szukcessziós folyamatokat, s ezek figyelembevételével
alakították ki eljárásaikat.

A fakitermelést 1882-től kezdve csak házilag
végezték, a munkásokat pénzért fogadták. Pornó
apátiban és Sárvárott saját fűrészüzemet létesítet
tek. Nagy jelentőséget tulajdonítottak a sűrűn ki
épített, jókarban tartott úthálózatnak. Minél több
főút és gyűjtőút létesítésével arra törekedtek, hogy
a közelítési távolság 50—100 m-re csökkenjen.
Sok nagytudású szakembert alkalmaztak magas
fizetéssel. Szakembereik szinte kivétel nélkül egész
életükön át egyhelyben szolgáltak. A vadászatot
kizárólag házi kezelésben gyakorolták. A felújítá
sokat kerítéssel védték a vadtól.

AZ ELMÚLT NYOLCVAN ÉVBEN Sárvárott
elért eredmények világosan mutatják, hogy belter
jes erdőgazdálkodással, céltudatos erdőműveléssel
jelentős sikereket lehet elérni, aránylag rövid idő

alatt. Egyben arra intenek, hogy jobban szervezzük
meg erdőművelési munkánkat, s a szakszemélyzet
figyelmét sokkal jobban irányítsuk rá az erdőmű
velés fontosságára. Az üzemtervekben részletesen
tárgyalnunk kell a múlt gazdálkodásából leszűrhető
tapasztalatokat, az egész termelési időre meg kell
terveznünk a fatermelés, az erdőművelés tenni
valóit és az e téren végzett munkát az üzemterv
átvizsgálások (revízió) és az üzemterv megújítá
sok alkalmával — tehát 5—10 évenkint — szám
szerűen is fel kell mérni. így az éves mérlegbe
számolók mellett 5—10 évesek is rendelkezésünkre
fognak állni, s ezek jelentősége semmiképpen sem
lehet kisebb egy-egy erdőgazdaság munkájának
értékelésében, mint az éves mérlegeké. Az éves
prémium-alapnak a fatermelés, erdőművelés ter
melési értékével arányos részét célszerű ezért tar
talékolni és a revíziók, illetőleg üzemtervmegújítások eredményeitől függően kifizetni.

Az ország erdőterülete ma kereken 1,3 millió
hektár. Az évente kitermelhető fatömeg az üzem
tervek szerint 3,55 millió m3. Mintegy 20°/o vékony
fa leütése után a ha-kénti évi fatermelés 2,2 m3.
Nyolcvan évvel ezelőtt a sárvári erdők még ros
szabbak voltak, mint mai erdeink országos átlaga.
Amint láttuk, nyolcvan esztendős céltudatos íhunkával sikerült őket annyira feljavítani, hogy hek
táronkénti évi fatermésük az 1921—30-as években
már 3,39 m3 volt, 1931—40-ben 4,27 m3, 1956—65-re
pedig 4,95 m3 várható. Ha sikerül egész erdőterü
letünkön a sárvárihoz hasonló belterjes erdőgaz
dálkodást bevezetnünk, akkor megvan a remény
arra, hogy egy vágásfordulón belül legalább a két
szeresét termelhetjük a mainak mostani erdőterü
letünkön.

Az egri és debreceni erdőgazdaság vízi úton, a Tiszán úsztatja a rönköket a
szegedi fűrészüzem számára. Képünkön a 70 méteres tutaj Halad lefelé a Tiszán
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Az erdőknek a tagosítási eljárás
ba való bevonásával kapcsolatban
több probléma merült fel, mint
ahogy a vonatkozó jogszabályok
csupán a kérdéssel állandóan foglal
kozók előtt világítják meg kellő
képpen a helyzetet. Ezért szemlél
tető módon a következő ábrasoro
zattal ismertetjük az erdőtagosítás
különböző megoldásait.
tagosítás

előtt

tagosítás

zött terül el a községi tanács 10 kát.
holdas erdeje.
Tagosítás után: A termelőszövet
TAGOSITAS ELŐTT

O

TAGOS/TAS

UTÁN

Tagosítás után: A termelőszövet
kezeti tagoknak az állami erdőben
levő erdejét a nagy állami erdő szé
lén, a községhez legközelebb fekvő
részén azonos értékben adták ki és
a tsz erdőt az állami erdőtől nyila
dékkal leválasztották.
TAGOSÍTÁS

ELŐTT

TAGOSÍTÁS UTÁN

után

Egyéni szántók

TSz szántók

Községi erdő

Egyéni szántók

TSz területe

Lgyem erdők
Egyéni szántók

kezet! tagoknak az állami erdőben
fekvő erdeje az állami erdőgazda
ságnak, a hasonló értékű községi
erdő pedig a termelőszövetkezetnek
jutott.
TAGOSÍTÁS

ELŐTT

TAGOSÍTÁS

UTÁN

TSz területe

1. ábra
Tagosítás előtt: Az egyénileg gaz
dálkodó dolgozó parasztok szántói
között terül el 3 erdőtestben az egyé
niek erdeje.
Tagosítás után: A termelőszövet
kezetbe belépett dolgozó parasztok
3 tagban fekvő erdejét a termelő
szövetkezetnek betagosították.
tagosítás

előtt

tagosítás

2. ábra
Tagosítás előtt: A községben egyé
ni dolgozó parasztoknak erdejük
nincsen, a község határában csak ál
lami erdőgazdasági és községi ta
nácsi kezelésben lévő állami erdő
van.
Tagosítás után: A termelőszövet
kezetbe belépett dolgozó parasztok
szántóit a termelőszövetkezetnek be
tagosították s a betagosított szántók
által közbezárt — 50 kát. holdon
aluli — községi tanácsi kezelésben
lévő állami erdő a termelőszövetke
zetnek jutott.
3. ábra
Tagosítás előtt: A nagy állami erdotestben közbezárva több darabban
fekszik az egyéniek 10 kát. holdat
kitevő erdeje. Az egyéni szántók kö

TSz 'erdő

állami erdő
40 kh

után

40 kh

4. ábra
Tagosítás előtt: Az állami erdő
ben fekszik több darabban az egyé
niek 35 kh kiterjedésű erdeje. Az
egyéni szántók között terül el egy
40 kh kiterjedésű állami erdő.
Tagosítás után: A termelőszövet
kezeti tagoknak az állami erdőben
lévő erdeje helyett a termelőszövet
kezeti szántók között elterülő 5 kát.
holddal nagyobb állami erdőt tago
sították, mivel a termelőszövetkezeti
tagok erdeje jobb, az állami erdő pe
dig gyengébb, ezért az értékkülönb
séget nagyobb csereterülettel bizto
sították.
TAGOSÍTÁS

ELŐTT

TAGOSÍTÁS

UTÁN

TSz tzrulelete

5. ábra
Tagosítás előtt: Az állami erdő
testben közbezárva több darabban
fekszik az egyéniek erdeje. Több
erdő a község határában nincsen.

6. ábra
Tagosítás előtt: A nagy állami
erdőtestben közbezárva több darab
ban fekszik az egyéniek erdeje, ezen
kívül a község határában egy ki
sebb, különálló állami erdő is van.
Tagosítás után: A termelőszövet
kezeti tagoknak az állami erdőben
idegen birtokként fekvő erdejét az
állami erdőgazdaságnak, a külön
álló kisebb állami erdőt pedig a
termelőszövetkezetnek tagosították.
Mivel ez az erdő kisebb kiterjedésű,
mint az erdőgazdaságnak betagosított erdő, a különbséget a termelő
szövetkezetnek a nagy állami erdő
szélén, a községhez legközelebb fek
vő részen adták ki és az állami erdő
től nyiladékkal leválasztották.
TAGOSÍTÁS

ELŐTT

®

TAGOSÍTÁS

UTÁN

7. ábra
Tagosítás előtt: A nagy állami
erdőben több darabban fekszik az
egyéniek erdeje, ezenkívül az egyéni
szántók között is több erdőfolt van.
Erdővel rendelkeznek olyanok is,
akik más községben laknak (bebírók).
Tagosítás után: A termelőszövet
kezeti tagok csere erdejét a tsz
szántók között fekvő erdőfoltoktól,
továbbá az állami erdőnek a köz
séghez legközelebb fekvő részén egy
tagban, a tszrbe be nem lépett és
más községben lakók erdejét ugyan
csak az állami erdő szélén, a ter
melőszövetkezeti erdő mellett egy
tagban adták ki és az állami erdő
től nyiladékkal leválasztották.
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Az erdőgazdaság
és a faipar együttműködése
—Hozzászólások lapunk miskolci vitaülésének anyagához—
A következőkben folytatóla
gosan közöljük azokat a hozzá
szólásokat, amelyek ez év első
negyedében Miskolcon megtar
tott
kooperációs
vitaülésünk
anyagához beérkeztek.
„Megvan a jó szándék"

Négy pontban foglalnám össze
hozzászólásomat.
1. Az iparifa-százalék növelése az
erdőgazdaságoknál főként nem a fűrészrönk-választéknál, hanem inkább
egyéb, újonnan bevezetett választé
koknál — pillérfa, bányadorong, fagyártmányfa stb. — termelésénél je
lentkezik. Ezért a III. osztályú fű
részrönknél adódó minőségi kifogás
nem az iparifa-százalék növelésének,
hanem inkább a rosszul átgondolt
bemérés számlájára írandó. Tehát
az iparifa-százalék növelése a fűrész
rönkök minősége szempontjából nem
ébreszthet aggályokat.
2. A fűrészipar jelenlegi kapaci
tását számításba véve, a fűrészrön
kök beszállításánál figyelembe kell
vennünk a jelenlegi tényleges foga
dási képességet. Tehát a kiegyenlítő
rakodókra továbbra is szükség van.
Ez azonban nem oldja meg a minő
ségi romlás kérdését. A bajokon se
gíteni csak a keretfűrészek kapaci
tásának növelésével lehet.
3. A vasúti szállításoknál csak az
I. és II. osztályú fűrészrönköt lehet
egy vagonba rakni, és ez az erdő
gazdaság részéről többletmunkát igé
nyel. Ennek az az előfeltétele, hogy
a közbenső rakodókon az I. és II.
osztályú rönköt elkülönítve tároljuk
a III. osztályú minőségtől. Ezt a
módszert már két éve alkalmasuk
erdőgazdaságunk területén.
4. A kooperációnak súlyos hátrál
tatója a gyakran hosszú ideig tartó
rendkívülien rossz útviszonyok befo
lyása. Ilyenkor a rönk nem zúdul,
hanem inkább érkezik a fűrészte
8. ábra
Tagosítás előtt: A nagy állami
erdőben több darabban fekszik az
egyéniek erdeje. Az állami erdő szé
lén terül el, ezenkívül az erdőbirto
kossági társulat erdeje.
Tagosítás után: A községben 2 ter
melőszövetkezet van. A termelőszö
vetkezeti tagok által a termelőszö
vetkezetbe bevitt erdő csere terüle
tét termelőszövetkezetenként elkülö
nítve, azonos mennyiségben vagy ér
tékben, a másik termelőszövetkezet
erdejével érintkezőén, az állami erdő
szélén, a községhez legközelebb eső
részen, a termelőszövetkezetek szán
tóterületével határosán adták ki.
Az erdőbirtokossági társulati erdő
a tagosításba nem vonható be, ezért
elhelyezése változatlan maradt. A

lepre. Az erdőgazdaságok az együtt
működés érdekében a rendkívüli ne
héz talaj- és terep viszony ok ellenére
mindent megtesznek, de ez az együtt
működés nálunk például csaknem öt
százezer forinttal növelte az ener
giára fordított éves kiadásokat. Az
együttműködésnek ilyen érvényesí
tésénél azonban a fűrészek rönk
fogadásánál' kérünk hasonló megér
tést. Természetes az a kérésünk,
hogy amikor az erdőgazdaságok szál
lítási viszonyai megjavulnak, a fű
részek a megengedett szállítási több
le tszázalékon felül is fogadjanak,
ha azt a rönkterek tárolási lehetőséségei lehetővé teszik. Ezzel a fűré
szek is segítenének valamelyest az
erdőgazdaságoknak. Általában az
erdőgazdaságok részéről megvan a
jószándék, hogy minél eredménye
sebben működjenek együtt a feldol
gozó fűrészekkel.
Haszák Aladár
főmérnök, Szombathely.
igyekezzünk megérteni
egymás problémáit

Az erdőgazdaságok és a faipar ko
operációjáról jóformán azóta folyik
a vita, hogy ez a két munkaterület
közös főhatóság alá tartozik. Har
minckét erdőgazdaság és tizenhét fa
ipari üzem munkáját kell összehan
golni. A faiparban most folyó fűrész
korszerűsítések során elsősorban arra
kellene törekedni, hogy a faipari
üzemek rönkterüket kellően bővít
sék ki és azok legalább féléves rönk
készlet tárolására alkalmasak legye
nek. így az erdőgazdaságok a ki
termelés után legalább az értéke
sebb rönkanyagot azonnal elszállít
hatnák a feldolgozó üzemekhez. Ez
a megoldás költséges, de népgazda
sági szempontból még mindig ol
csóbb, mint az anyagot meg nem fe
lelő rakodón tárolni. Az erdőgazda
ságok szétszórt termelését különben
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Kittit HHftliHf
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Kitti«

társulati
használati
illetőséggel
azonban az a termelőszövetkezet
rendelkezik, amelyikbe a használati
illetőséget a termelőszövetkezetbe
belépett egyéni dolgozó paraszt be
vitte.

is sok esetben nehéz lenne központi
rakodóra szállítani s előfordulna,
hogy egyik-másik közbenső rakodó
ra, amit költségesen kiépítenénk,
egyik-másik évben nem is gravitálna
anyag. Előnyt jelentene a fűrészekre
történő közvetlen beszállítás azért
is, mert az időjárás miatti nehéz
szállítási viszonyokon segítene, hogy
jó időben többet szállíthassunk.
Előny lenne az is, hogy a társadalmi
tulajdon védelmének fokozottabban
érvényt lehetne szerezni s a tárolás
is szakszerűbben történhetne.
Természetesen a rönkterek befo
gadó kapacitásának bővítése időt
vesz igénybe. Addig is ténylegesen
sokat lehetne tenni a vállalatok és
az erdőgazdaságok közötti jó viszony
megteremtése érdekében. Igyekez
zünk jobban megérteni egymás prob
lémáit. Az eredményes együttműkö
dés előfeltétele a kölcsönösség, s a
faipari vállalatok ne támasszanak
velünk szemben túlzott igényeket.
Ilyen túlzott igénynek tartjuk töb
bek közt azt, amit Avar Károly, a
H ár ősi Falemezmúvek igazgatója
vitaindító előadásában javasolt, hogy
az erdőgazdaságok egy vagonban
csak egy minőségi osztályt szállítsa
nak. A Budapesti Erdőgazdaságnak
azonban kilenc erdészete van. Mint
egy húsz feladóállomáson rakunk be
s ezekre legalább negyven helyről
közelítünk, de nem mindenhol van
egyszerre termelés. Tehát amíg az
egyik feladóállomáson összegyűlhet
egy vagonra való I. osztályú rönk,
az hosszú időbe is telik, a lemezipari
rönköt nem is említve; a hosszú tá
rolás viszont éppen ezeknél az érté
kesebb minőségi osztályoknál hátrá
nyos.
Dessewffy Józsefné
Budapesti Erdőgazdaság.
A jó kooperáció a felettes
hatóságnál kezdődik

Véleményem szerint a jó koope
ráció a felettes hatóságoknál kezdő
dik a rönkelosztáskor. Egy fafajú
rönköt lehetőleg egy vállalatnak kel
tene kiutalni. Például gazdaságunk
évi bükkrönk értékesítési feladata
13 ezer köbméter. Ebből 9 ezer köb
métert a Hárosi Falemezműveknek
utaltak ki. A kitermelést és leszál
lítást kölcsönös tapasztalatcserén vi
tattuk meg a hárosi akkal. Ennek a
kölcsönös jó viszonynak az alapján
tehetővé vált, hogy a személyes kap
csolatok segítségével a menet köz
ben felmerült vitás kérdéseket is jól
intézzük el.'Mindez csak azért való
sulhatott meg,- rftfert bükkrönk-értékesítésünk a hárosiaké.
Arra kérjük felettes szervünket,
hogy hasoníb ronkelosztással más
vállalatok részére is biztosítsa a jó
kooperáció alapjait.
Varsányi Imre
erdőhasználati csoportvezető,
Pápa.
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Probocskai Endre: Faiskola. Csak
nem ötven esztendeje nem jelent
meg magyar nyelven hasonló össze
foglaló munka a faiskolai termesztés
és értékesítés kérdéseiről —« álla
pítja meg a könyv borítójának rö
vid szövege. A több mint ötszázolda
las munka valóban felöleli a faisko
lai munkák egész területét. Bár a
szerző alapvetően kertészeti szem
pontból foglalkozik a kérdésekkel,
az erdészeti csemetekertek szakem
berei számára is hasznosan foglalja
össze a faiskolai gyakorlat feladatait.
Nemcsak azokban a részekben, ahol
erdészetilég is használt díszfák és
díszcserjék, a fenyők és egyéb éve
lők szerepelnek, de a szaporítóanyag
termesztés, a vetőmagvak kezelése,
a dugványozás különböző eljárásai
nak leírása, a csemetetermesztés
módszereinek tárgyalása, az anya
telepek, az erősítő iskolák, végül a
faiskolai — illetve csemetekerti —
kész termékek értékesítésének, cso
magolásának, szállításának problé
mái mind olyanok, amelyeket az er
dész-gyakorlatban is hasonlóképpen
kell megoldani. Ajánljuk tehát a

Az 1800-as évek elején
hazánkban is már erősen
érezhető volt a szakképzett
erdészek hiánya. Ezen akart
segíteni az ország több he
lyén alapított különböző
szakiskola. Ilyen volt Keszt
helyen
a
Georgikonhoz
kapcsolt erdészeti és vadá
szati iskola is. Ez utóbbit —
Lesenyi közlése szerint —
1806-ban egy felsőbb és egy
alsóbb iskolára osztották,
amelyek közül az előbbi az
erdőtisztek, az utóbbi pedig
az erdőőrök képzésére volt
hivatva.
A keszthelyi iskoláról
igen keveset tudunk. Másirányú levéltári kutatásaim
során került kezembe a
Nemzeti Gazda című, Pes
ten kiadott folyóirat 1816.
évi évfolyama; ennek 13.
számában bukkantam rá az
az alább szó szerint eredeti
helyesírással közölt, mond
hatnám pályázati felhívás
ra. Véleményem szerint e
pályázati felhívás az alsóbb
tagozatra
vonatkozhatik,
ugyanis a Georgikon maga
sabb osztályaiba a felvételi
feltétel a filozófia (kb. régi
középiskola) elvégzése volt.
A felhívás, amely közép
fokú erdészeti oktatásunk
nak értékes, ismeretlen do
kumentuma, szószerint a
következő:
„Két kiürült Stipendium
a’ Keszthelyi Georgikon
hoz kaptsolt Erdő- és Vadá
szat-Oskolában.

könyvet a mag gazdálkodással, cse
mete- és suhángtermeléssel foglal
kozó erdészeti dolgozók figyelmébe.
Az a véleményünk, hogy az erdő
gazdasági, erdészeti könyvtárakban
feltétlenül helyet kell foglalnia. A
kiváló munka, amelyről — ismétel
jük — a Mezőgazdasági Kiadó is
mertető szövege állapítja meg, hogy
ötven éves hiányt pótol, megérde
melte volna, hogy a képanyagát
gondosabb nyomással tegyék méltó
vá a könyv magas színvonalához.
(Mezőgazdasági Kiadó. Ára: 82,—
forint.)
(ákos)
Madarak. A Magyar Tudományos
Akadémia irányításával és támogatá
sával az Akadémiai Kiadó kiadásá
ban most folyamatosan jelenik meg
Magyarország állatvilága — Fauna
Hungáriáé — címen, egy 22 kötetre
tervezett sorozatos munka. Ennek a
sorozatnak a Madarak című kötete
fekszik előttünk. A könyv anyagát
dr. Székessy Vilmos szerkesztésében
Báldy Bálint, Farkas Tibor, dr. Horváth Lajos, dr. Keve András, dr. Pátkai Imre, Szíjj József és dr. Vertse
Albert írta. A kötet már az új rend
szertani elnevezések alapján és be
osztásban dolgozza fel Magyarország
madárvilágát. A természetben élő és

dolgozó erdész és vadász embernek
hasznos segédkönyve ez a munka. Az
ábrákat Csiby Mihály és Sz. Lakatos
Mária rajzolta. Kár, hogy a röpkepek ábráit nemcsak hogy más köny
vekből vették át, de nyomdatechnikailag is olyan gyengén kivitelezték,
hogy azok nem tölthetik be szerepü
ket és nem adnak kellő tájékoztatást
az érdeklődők számára. (Akadémiai
Kiadó. Ára: 90,— Ft.)

Hámoriné, Szabó Júlia: Növényélet
tani praktikum. Hasznos kis segéd
könyvet adott ki a Mezőgazdasági
Kiadó, hiszen a kísérleti botanikának
jóformán alig van hazai irodalma. A
kötet szerzője elsősorban az Agrár
tudományi Egyetem hallgatói számá
ra állította össze azt a kísérlet-soro
zatot, amely a növényélettannak
egész területéről szemléltető képet
igyekszik adni. Vannak kísérletek a
sejtélettan, a növényi anyagcsere, a
makró- és mikroelemek szerepének,
a sebhormonok és a növekedést sza
bályozó anyagok hatásának területé
ről. A választott témák ugyan mező
gazdasági jellegűek, de a kísérletek
lefolytatásának módszere hasznos
útmutatóul szolgálhat hasonló termé
szetű erdészeti kísérletező munkák
hoz is. (Mezőgazdasági Kiadó. Ára:
25,— Ft.)

A keszthelyi

Az említett 2 Stipendium
a’ következő oskolai eszten
dő' kezdetével, November3
elein kezdődik. Ennek az
Oskolának a’ fojamatja a3
Stipendiatusokra nézve, 3
esztendő' melj alatt a3 nevendékeK, egy Erdeigazdá
nak és Vadásznak szüksé
ges minden tudományok
ban és ügyességekben ta
níttatnak és gyakoroltat
nak. Ebben a3 3 esztendő
ben, kapnak azok, mint Er
dő inasok, szabad szálláson
kívül, eledelt és ruházatot,
’s kész pénzt is valamit. Az
után, hogy annál több gya
korlási szokássok lehessen,
mint Erdei és Vadász-legé
nyek, az uradalmi Erdő
mesterekhez rendeltetnek,
kiki ügyességéhez szabva,
a3 vadászi és erdei jusban
felszabadittatik, ’s úgy osz
tón, fojtatott gyakorlások
után, Vadászokká tétetnek:
kik között az ojjanokat, a3
kik magokat belső tehettségei
és iparkodásai által kimutattják, hogy tudományokat
tökélletesebbithessék,
és
híres
erdőgazdaságoknál
tapasztalásokat gyüjthesse-

nek, az Uraság3 költségein,
tisztségbe-tételek előtt, kül
ső országokra kiküldik.
A’kik ’hát ezt a stepindiumot el akarják nyerni;
szükséges, hogy — 1.) leg
alább 14 esztendősök; — 2.)
zgésséges testalkotásuak le
gyenek; — 3.) magyarul és
németül olvasni, beszélni és
egykeveset írni is tudjanak.
E3 mellett, — 4.) annál kí
vánatosabb lessz, ha a3 nor
mális oskolán kívül, a3 pol
gári oskolába is jártak, és
ott a3 rajzolatban is vala
mennyire előmentek. Mind
ezek felől tehát, szükséges,
hogy a3 magok3 oskolai ta
núbizonyságaikat, az ittvaló Jósz ág-Dire diónál, fa3
következő
September-hónap3 utoljáig bemutassák,
és magokat, vagy szeméjjesen, vagy levelek által je
lentsék.
Külföldieknek is szabad
ebben az Erdei és Vadász
oskolában tanulni; és ezek,
a3 3 esztendei tanulás-fojamathoz, nintsenek leköte
lezve, hanem a3 magok3 ké
szítő vagy előtudományok
hoz mérsékelve, elvégezhe

tik azt egy vagy két eszten
dőben, ’s e3 szerént, a3 tu
dományok3 tárgyait a3 ma
gok3 szükségekhez választhattják. — Kibotsátatott a3
Gróf Festetits György Jószág-Dirediójának Cancelláriájából, Keszthelyen, Jul.
15-ödikén 1816-ban.“
' összefoglalásul megálla
píthatjuk, hogy az ősszel
kezdődő 3 éves iskolában
az „erdőinasok“ az erdő
gazdálkodás és vadászat
minden ágában az elméle
tileg és gyakorlatilag szük
séges jártasságot megsze
rezhették. Gondtalan tanu
lási lehetőségüket a szabad
lakás, ellátás, ruházat és
zsebpénz biztosította. He
lyes volt az is, hogy a to
vábbi gyokarlati ismeretek
megszerzésére a felszaba
dulásukig az „Erdei és va
dászlegények“ az erdőmes
terekhez nyertek beosztást,
akik nyilván nagyobb ta
pasztalattal rendelkező idő
sebb szakemberek voltak.
A külföldi tapasztalatgyűj
tés lehetőségének biztosí
tása szintén hasznos rendel
kezés volt. Mindezek mérle
gelése után megállapíthat
juk, hogy a keszthelyi
„Erdő és Vadász-oskola“ a
mai szemmel nézve is jó
szervezettségű
intézmény
volt. Kár, hogy a benne
folyó oktatási munkáról
szinte semmi feljegyzésünk
sincs.
Közli: Márkus László
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bérrel! És a szolgálati idejét nem
számították be a nyugdíjba!...

Két esztendő híjján egy évszá*
zad ...
Ilyen távlatból magunk mögé
tekinteni, nem lehet a legkönynyebb feladat. Az ember sorsa
eléggé megtűzdelt csapásokkal,
fájdalmas, kellemetlen élmények
kel. S ha más nem, az utolsó öt
ven év két világháborúja sötét
árnyék mindannyiunk egén ...
Valahogy így érezzük. Ám a mi
legöregebb gyémántdiplomásunk,
a kilencvennyolc eves G a sp ar i k Pál erdőniérnök rácáfol erre
az elképzelésre. Derűsen néz viszsza múltjába. Sziporkázó, üde
szellemességgel, adomázó élcelőlődéssel számol be hosszú életéről.
A berkeszi kis falusi ház első
szobájában, a betegágya felől —
amit már közel három éve nem
hagyott el — valami különös meg
nyugtató erő árad felénk. A na
gyon kiegyensúlyozott bölcs maga
biztos öntudata... Ö sem felejti
szem elől, hogy az emberi élet
véges. De egy pillanatig nem kese
reg az elmúláson. Finomkodó ta
pintatunkat szinte ifjúi hévvel
inti le:

— Csak kérdezzenek bátran!
Ráérünk!... Szeretem megvitatni
a problémákat.
Probléma... Hát igen: prob
léma ez a könnyed magabiztosság
és mosolygós derű. .. A megoldást
nem is a logikánk és nem az érzé
sünk, hanem a ,,szakma“, az e r d ő
sugallja. .. „Mint a magasra nőtt
öreg tölgy". „Derűvel tekintheti a
maga beteljesülését, hiszen messze
ellát a viruló, egyre terebélyesedő
tölgyerdőn, amiben tovább él. ..
Nem erőltetett hasonlat, mert a
mi „öreg tölgyünk“, amikor emlé
kezni kezd, mindenek előtt az
„erdejére“ gondol:

— Boldog vagyok, mondhatom,
igazán boldog, hogy megélhettem
azt a kort, amikor láttam a népem
felemelését!. . . Mert ezzel a nép
pel most törődnek. A gondját vise
lik! ...
S amiért őszinte ez a lelkes fel
kiáltás és — a nyomában felsza
kadó sóhaj:

— Máramarosszigeten egy kís-

suszter gyermeke voltam... Még
elemista koromban elvesztettem
apámat... Anyám a legnagyobb
nyomorral küzdött... De látta,
hogy fog a fejem, hát mindent el
követett, hogy tanulhassak... Én
is mindent elkövettem. Első gimnázista koromtól mindvégig a ta
nulás mellett állandóan dolgoztam
és tanítottam... Így aztán ment
valahogy...
Az érettségi után jogász akart
lenni Debrecenben. Egy volt is
kolatársa azonban — aki akkor
már bányászhallgató volt — rábe
szélte, hogy menjen vele Selmec
bányára.

— Ezernyolcszáznyolcvanegyben
be is iratkoztam a Bányász Főis
kolára. Persze, ez csak azért si
került, mert a barátom beajánlott
néhány ügyvédi irodába íródeák
nak. Egy év múlva már a Bánya
igazgatóság írnoka voltam. Stipen
diumot is kaptam. Szóval, teljesen
a magam erejéből tanultam.
— És hogy lett a bányászból er
dész?

— Ügy, hogy már az első alka
lommal, amikor leszálltunk a bá
nyába, rögtön elhatároztam, hogy
pályát változtatok. Sötét, egész
ségtelen, elhanyagolt volt az ak
kori bánya. Nyomban átiratkoz
tam az erdészetre. Ezemyolcszáznyolcvannégyben végeztem.
— Nem bánta meg, hogy nem
lett jogász?

— Soha. Ha újra kezdeném, is
mét csak erdőmérnök lennék.
Persze, akkor az államnál csak
műszaki díjnoknak nevezték ki
az erdőmérnököt, napi egyforintos

Ez a reménytelen helyzet kény
szerítette rá, hogy a különböző
uradalmaknál próbálkozzék. Első
állomása a nagyváradi püspöki
erdőgazdaság volt, ahol a rende
zőségnél, mint gyakornok 600,—
Ft évi fizetést és 1,— Ft napidíjat
kapott.

— Nem sokáig boldogítottam
őket. Nyolcvanötben a Trencsén
megyei volt úrbéres erdők gond
noki állására hirdettek pályázatot.
Megfolyamodtam
és
felvettek.
Vágbeszterce és Nagybicse volt a
területen. Évi 800,— Ft és útiáta
lány.
A nehéz helyzetben élő édes
anyján akart segíteni. Ezért töre
kedett magasabb jövedelmű állás
után. Azonban hamarosan kide
rült, hogy az évi 800,— Ft-tal
szemben nem számíthat nyug
díjra. 1887-ben visszament a nagy
váradi püspökséghez. A központi
erdőgazdaságban, a Biharmegyei
Tenkén kapott beosztást: 800,—
Ft évi fizetés, lótartás, lakás és tű
zifa-ellátás volt a fizetése.
Itt történt meg egy szalonkava
dászat közben: az erdőmester
pálinkával és pogácsával kínálta
meg a vendégeket. Az egyik ven
dég, egy öreg bácsi, mikor a ke
mény pogácsába harapott, moso
lyogva megjegyezte: „Jó volna ez
a pogácsa, de fog is kellene hoz
zá..." Erre az erdőmester kivette
a műfogsorát és szolgálatkészen a
vendégnek nyújtotta. A román
hajtok, akik a vendégeket körül
állták, elszörnyülködve nézték a
jelenetet. Még egyikük se látott
műfogsort.
— Hát annak az erdőmesternek
jó érzéke volt a humorhoz.

— De annál kevesebb érzékkel
bírt a becsületességhez — komorodik el hirtelen. — Engem is
megharapott. .. Nem a müfögával,
hanem az alattomosságával. Össze
is rugtuk a patkóinkat...
1898-ban egy magáncég . ügy
nöke Gasparik mérnököt meg
akarta vesztegetni egy favásár
lásnál. Gasparik felháborodással
utasította vissza. Az erdőmester
viszont igen 'fondorlatosán megcsi
nálta a csalást. Ekkor Gasparik
keményen megmondta a vélemé
nyét. Az erdőmester attól kezdve
minden
alkalmat megragadott,
hogy ártson neki. Végül is hamis
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váddal feljelentette, hogy enge
dély nélkül kaszálását végeztetett.
A vád megdőlt, de ez az alatto
mosság annyira bántotta Gasparikot, hogy felmondta állását. 440,—
Ft nyugdíjjal 1899. június közepén
elhagyta a püspöki uradalmat és

az ungvári kincstári erdőgazdaság
hoz került, itt 1920-ig szolgált.
Itt eleinte erdőfelméréseket
végzett. Majd rábízták az ország
erdőgazdaságainak a leltározását.
Aztán a kisvasutak kitűzését. Vé
gül a háború folytán elpusztult
kárpátaljai
falvak
újjáépítését
(Uzsok, Fenyvesvölgy, Stuzicza,
Voloszanko stb.). A Vörös Kereszt
az egész világháború alatt kifejtett
áldozatkész vöröskeresztes mun
kásságért az ezüst díszéremmel
tüntette ki.
1920-ban Ungvárról Budapestre
került, ahol a közalkalmazottak
tűzifa-ellátásának osztályát ve
zette. 1922. december végén nyug
díjba ment. A következő tavaszon
azonban visszahívták és a Jávor

nagy változás történt, kérem. A
mi népünk valóban felszabadult.
Feltámadt.
Lelkesedő hangja hirtelen megcsuklik. És a kemény öreg tölgy
egyszerre ellágyul. Könnyes szem
mel suttogja:

— Nagyon, nagyon meghatott az
a kitüntetés...
Az asztalon pihenő kis vörös
bőrtokra mutat. Abban csillog az
Erdészet Kiváló Dolgozója érdem
érem, amivel az Országos Erdé
szeti Főigazgatóság vezetője, Dr.
Balassa Gyula miniszterhelyettes
elvtárs a minap tüntette ki.

— A miniszterhelyettes úr 1500
Ft pénzjutalomban is részesített.
Nagyon jók hozzám. Nemcsak ő.
Mindenki jó hozzám. Debreczeni
Imre, a nyíregyházai erdőgazdaság
igazgatója a tüzelőmről gondosko

kút—Lillafüred-i út elkészítését
bízták rá. 1925-ben a nagy békési
árvíz után ő vette számba a
Békésgyula környékén összedőlt
és megrongálódott házakat. 1926.
októberében Nyíregyházán, mint
nyugdíjas belépett a Mérnöki Ka
marába. Attól kezdve a II. világ
háborúig magángyakorlatot foly
tatott.
Családjáról érdeklődve, a szo
bát díszítő fényképekre mutat:

— Az első feleségem: Nyolcvan
négyben nősültem, Tenken. Sze
génykém hamar itthagyott. Máso
dik feleségem az első feleségem
nővére volt, öt 1902-ben vettem
nőül.
Egy kedves családi kép:

— Igen, gyermekeim is voltak.
A második feleségemtől... A kis
fiam nyolchónapos korában halt
meg... A kislányom húszhónapos
korában...

Értelmes állatokat szívesen látunk a
mozivásznakon is. Emlékezünk például
a CIMBORÁK című filmre. Az új magyar
film, melynek forgatókönyvét FEKETE
István, ismert magyar író szerezte, egé
szen más természetű. Az író vidám, for
dulatos, kedves és kalandos történetet
írt, főhőse a Bogáncs nevű pulikutya, az
ő derűs viszontagságain keresztül kívánt
a nézőnek kellemes szórakoztató törté
netet adni. Az író törekvése részben si
került, a film valóban szórakoztat, de a
feldolgozás sok kívánnivalót hagy maga
után, a forgatókönyv buktatókra ad al
kalmat, amit a gyártók nem mindig,
vagy nem megfelelően tudnak elkerülni.
A film első kockáin kedves dunántúli
táj körképei bontakoznak ki, legelésző
juhnyáj, itt ,,működik“ a Bogáncs nevű
terelőpuli.
Feladatát
szemmelláthatóan
kitűnően látja el. Gazdáját MAKLÁRY
Zoltán alakítja; mint mindig, ezúttal is

Szeretnénk megtudni, mint élő
szemtanútól, hogy milyen volt a
70—80 év előtti Magyarország és
Budapest. Meg is tudjuk. Valósá
gos Mikszáth-regény, ahogy a
szellemes, iirónikus mozaik-képei
elénktárják a méltóságok és a
dzsentrik egykori úrivilágát.

Sajnálja,
szakmából.

hogy

kiöregedett

a

— Milyen más lenne ma dolgoz
ni a mai vezetők mellett! Mert

Makláry Zoltán és „Bogáncs”

dik. Megbecsülnek. így is megbe
csülnek, hogy öreg nyugdíjas,
fekvő beteg vagyok. Jól esik.
Nagyon jól esik... Köszönöm...
Fényképet akarunk róla készí
teni, de máris tiltakozik:

— Semmi esetre sem. így
nem!... Kérem a kabátomat. A
fésűt... És a kitüntetésemet...
Az
„Erdészet
Kiváló
Dolgo
zója“! ... Ide a mellemre!... Erre
büszke vagyok!
És mi is büszkék vagyunk, hogy
kezet szoríthatunk vele.

— A viszontlátásra... Már nincs
messze a századik születésna
pom ... Remélem, ha előbb nem,
akkor újra eljönnek?
Szívből kívánjuk, hogy elmehes
sünk és az öreg tölgy emlékezéseit
tovább hallgathassuk.

Borvendég Sándor

kitűnő karaktert formál, már a modern
idők juhásza, magabiztosan nyilatkozik
még a rádió riporterének is. A puli éle
tében varatlan fordulat következik be.
Hihető izgalmas kalandok során egy ván
dorcirkuszhoz kerül, ahol azután némi
előgyakorlat után a porondon „lép fel“,
megérdemelt sikerrel. Megismerkedünk a
cirkuszi társulat néhány illusztris artis
tájával is. például egy zsonglőrrel, akit
BARSI Béla alakít. Barsi kitűnő színész,
igen sok szerepkörre alkalmas, de zsong
lőrnek még a legkevésbé sem. A film
gyártóinak hibája, hogy a nem neki való
szerepre kárhoztatták.
örömmel láttuk megjelenni VASS Évát,
ezt a fiatal, kedves színésznőt a cirkusz
porondján, örömünk kissé korainak bizo
nyult, mert szerepköre olyan területre
volt korlátozva, hogy ez a kitűnő szí
nésznő sem tudott belőle említésreméltót
kihozni. Ugyanez vonatkozik SZABÓ Er
nőre is, aki szinte a lehetetlent valósítja
meg, némi életet lehel a halálosan elcsé
pelt „szomorú bohóc“ figurába.
Bogáncs azonban, a gyártók kifürkész
hetetlen akarata révén, a cirkuszban sem
maradhat időtlen időkig, filmsorsa továbbvezényli, méghozzá Pécsre kerül.
Bogáncsot egy-kettőre utoléri a gazdát
lan kutyák sorsa: a városi gyepmester
kezére jut, és kis híja, hogy címszerep
lőnk sorsa a helyi kórházban, mint kísér
leti kutyáé teljesedjék be. Négylábú ba
rátunk azonban olyan tehetséges, hogy
még a gyepmester — ezt a szerepet egy
szerű eszközökkel KISS Ferenc alakítja
— szíve is meglágyul, és az utolsó pil
lanatban, a kórház kapuja előtt szélnek
ereszti a kis világjáró kutyát. Üjabb ka
landok következnek, melyek barátunkat
ismételten a cirkuszba, majd pedig on
nan eredeti „szakmájába“, a nyájhoz
szólítják visza.
Nagyjából ennyi a film története. Dicséretreméltó a gyártók törekvése, hogy
állattörténeteken keresztül kívánják szó
rakoztatni a nézőket, méghozzá olyan tör
ténettel, ami napjainkban játszódik. Szí
vesen látnánk még több ilyen filmet.
Igen lényeges azonban, hogy az ember
szereplők is megfelelő szerepeket kapja
nak, kitűnő színészeink a korlátozott és
sokszor nem nekik való szerepkörben ne
váljanak jelentéktelenné. A filmet min
den hibája ellenére érdemes megnézni,
mert így is szórakoztat. SZÉCHENYI Fe
renc fényképezése stílusos, az írón kívül
FEHÉR Tamás rendezőt illeti minden di
cséret és bírálat a darabért. Külön meg
kell említenünk még Kiss Manyit, epi
zódszerepében is igen kedves; ezúttal egy
pécsi kutyakedvelő, erélyes vénkisaszszonyt alakít, igen élethűen.

Fenyves Imre
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híre k
Vadászok alapfokú erdészeti szak
képzése. Az OEF vezetője 29/1959.
utasításában (Erdészeti Értesítő 1959.
23. sz.) intézkedett, hogy az állami
erdő- és vadgazdaságokban szolgá
latot teljesítő vadászok — amennyi
ben megfelelő erdészeti szakképzett
séggel még nem rendelkeznek — kö
telesek 1960. szeptember 30-ig az
erdészeti szakismeretekből
előké
szítő, majd 1960. december 31-ig
összefoglaló vizsgát tenni.

*

A recski rakodót, a mátrai erdő
gazdaság legnagyobb rakodóját a
tervek szerint még az idén korsze
rűsítik. Az évente mintegy 15 000
köbméter kapacitású rakodó köze
pére iparvágányt vezetnek be s ezzel
megszüntetik a jelenlegi baleset
veszélyes rönkrakodást a MÁV vá
gányain.

Vadgazdálkodási eredmények
a sátorhelyi állami gazdaságban
Körülbelül 6000 holdon gazdálko
dik a sátorhelyi állami gazdaság s
ezen kívül egy 58 ezer holdas vad
rezervátumot is kezelnek, ahol M észár o s Dániel fővadász és termé
szetesen a gazdaság igazgatója,
Nagy József irányítja a munkát.
Rengeteg nyúl és fácán örvendezteti
a vadász-szíveket, de Őz és szarvas is
szép számmal akad. A fogollyal most
bajlódnak, de nincsenek különösebb
eredményeik. A fácánnal azonban
már nagyobb a sikerük. Legutóbb
1500 élő nyulat bocsátottak szabadon
a területen vérfelfrissítésül.

rozT

*

Laboratóriumot rendez be a közel
jövőben a keszthelyi erdőgazdaság.
Az eddigi vándorlaboratórium már
nem elegendő a talajvizsgálatokhoz,
illetve a biztonságos telepítéshez.
Rendi László erdőfelújítási és tele
pítési előadó most végzi a laborató
riumvezetői gyakorlatot az ERTIben.

♦

Dr. Saád Andor halála. A régi
diósgyőri államerdészet főorvosa,
idősb, dr. Saád Andor egészségügyi
tanácsos, aranydiplomás orvos, éle
tének 90. esztendejében 64 évi hű
séges és önfeláldozó orvosi munka
után 1959., június 14-én élhúnyt. Em
lékét az erdészeti dolgozók idősebb
generációja, akik még emlékeznek
a kiváló orvos mindig segítő munká
jára, kegyelettel őrzik meg.

A területen tervszerűen gazdál
kodnak, a nagyvadat főleg külföldi
vadászvendégekkel lövetik ki. Az el
múlt idényben a külföldiek vadá
szatait jól oldották meg, főleg a ki
lövésre szánt példányokat juttatták a
számukra és így javították az állo
mány minőségét. A gazdaság sem
járt rosszul, mert a vendégek napon
ta 800 forintot fizettek és külön 120
forintot az ellátásukért. Azon felül

A tavaszi fásítással kapcsolatos
sajtópályázat eredménye
Az Országos Erdészeti Főigazgató
ság az idei tavaszi fásítással kapcso
latban
sajtópályázatot
hirdetett.
Csaknem harminc írás, illetve rádió
ban elhangzott, vagy televízióban be
mutatott riport érkezett be. A bíráló
bizottság — dr. Balassa Gyula mi
niszterhelyettes, az OEF vezetője,
Horváth Mihály, a Magyar Újság
írók Szövetségének főtitkárhelyette
se, Sáli Emil, az OEF erdőrendezési
főosztályának vezetője, Fock Béláné,
az OEF pártszervezetének vezetőségi
tagja és Csillag István, az OEF
sajtó és propaganda főelőadója — a
következő határozatot hozta:
Az első díjat, 1000 forintot Baróti
Géza Térdigérő erdő című írásának
ítélte (Népszava). A második és har
madik díjat megosztva adta ki a bí
ráló bizottság 700—700 forint érték
ben, Borvendég D. Sándornak (Tá
bortűz), és Tóth Jánosnak (Pajtás).
500—500 forintos díjat nyert Mátrai

a zsákmányt is itthagyták, csupán a
trófeát vitték el.
A területen csupán a vaddisznónak
nincs kegyelem, mert túlságosan el
szaporodott. Még a különben békés
természetű igazgató is puskát raga
dott és elejtett egy szép kant. Ma
már ő is lelkes vadász, mert első
zsákmánya mellett a régi vadász szo
kás szerint alaposan felavatták...
(y. e.)

Betegh Béla (Esti Hírlap), Bíró And
rás (Népszabadság), Halász László
(Élet és Tudomány), Csekő Ágoston
(Pestmegyei Hírlap), Solymár József
(Magyar Távirati Iroda). Ezen kívül
a bizottság 500—500 forint külön díjat
szavazott meg Szűr Szabó Józsefnek
a Ludas Matyiban és az Esti Hírlap
ban megjelent rajzaiért, valamint
Nádor Ilonának a Nők Lapjában kö
zölt nagyon szép címlapképért. Ezen
felül 400 forintos jutalomban része
sült Lakos György (Népszabadság),
Kalmár György, Szombati Viktor
(Magyar Nemzet), Szegő Gizi (Ludas
Matyi). 300—300 forint jutalomban
részesültek Szekeres Ilona (Üttörővezető), Molnár József (Népszava),
Bojár Sándor (Televízióbeli képei
ért), Gáldonyi Béla (Pestmegyei Hír
lap), Gál Zoltán (Ország-Világ) és
Major Sándor (a Televízióban el
hangzott riportjaiért).

Befejeződött a bajnoki év az Erdészeti
SC Bp. I. osztályú labdarúgó csapata szá
mára is. Lapzártakor még egy forduló
van hátra, de miután a csapat a 12. he
lyen áll, ki nem eshet. Ez azonban azért
elég gyenge vigasz. Kétségtelen, hogy a
fiúk sokszor lelkes játékukkal igen sike
resen szerepelnek még a bajnokság él
lovasai ellen is. Ennek ellenére különö
sen a tavaszi fordulóban sok értékes
pontot vesztettek el, amikor olyan ellen
féllel játszottak, amelyet több lelkesedés
sel, jobb csapatmunkával legyőzhettek
volna. Persze az eredményekre az idő
közbeni átszervezés is rányomta a bélye
gét. De talán legfontosabb az, amit már
más szakosztályok és a klub vezetői,
sportolói is többször szóvá tettek — a
klubhelyiség hiánya. Sajnos nincs meg
felelő helyiség, ahol a játékosok össze
jönnének, ahol többet lehetne foglalkozni
nevelésükkel is.
A csapat legutóbbi mérkőzései éppen
olyan változékonyak voltak, mint a ta
vaszi forduló korábbi eredményei. A fiúk
igen eredményesen játszottak a Csator
názás, valamint az Óbudai Goldberger
ellen. Az előbbit 3:0-ra, az utóbbit 2:l-re
győzték le. Ezzel szemben kikaptak 3:0ra az Újlaki FC-től, majd ugyancsak 3:0ra az Óbudai Hajógyártól.
A klub tartalékcsapatának két mérkő
zése az ellenfél lemondása miatt elma
radt. Másik két mérkőzése viszont ered
ményes volt. Az Óbudai Goldberger tar
talékcsapatát 3:l-re legyőzték, míg az
Újlaki FC-vel l:l-es döntetlent értek el.
Az újonc csapaton még nagyon látszik
az összeszokás, a kellő technikai tudás
hiánya. Legutóbbi mérkőzésükön tovább
növelték vereségeik számát. A Pénzügy
őröktől l:0-ra, az Óbudai Goldbergertől
pedig 2:l-re kaptak ki.
A kézilabdaszakosztályban
a favorit
csapatról, az NB I-ben játszó nagypályás
kézilabdacsapatról most nem kaptunk
hírt, mert a bajnokság a világbajnokság
miatt szünetel. Nem kis büszkeséggel
vettük mi is tudomásul, hogy az Erdé
szeti SC csapatából is három játékos,
Sárdi Ferenc, Bosnyák Ferenc és Sipos
Dénes a válogatottba került. Igaz viszont,
hogy a dicsőséget alaposan elhomályo
sítja a világbajnokságon résztvevő ma
gyar csapat hatodrangú, sőt — tekintve,
hogy a hetedik helyen végeztek — he
tedrangú szereplése. Azt azonban még
nem sikerült megtűrni, hogy a mi játé
kosaink ebben inennyire „ludasak“.
A Bp. I. osztályban játszó férfi kispá
lyás csapat legutóbbi mérkőzésein elég
sikeresen szerepelt., s csupán a rákos
palotai Vasastól kapott ki igen kis kü
lönbséggel.
Eredmények:
Rákospalotai
Vasas—Erdészet 9:8; Erdészet—Hűtőgép
gyár 11:2, Erdészet—Vecsési MTK 11:10.
A serdülő csapat is elég sikeresen sze
repelt. Eredményeik: Erdészet—Újpesti
Sportiskola 4:4; VIII. kér. SportiskolaErdészet 8:4; Erdészet—XVII. kér Sport
iskola 10:2.
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A lángok a törzseket fenyegetik

Ég az erdő
Júniusi számunkban beszámoltunk
a Törökbálint közelében tartott tűz
rendészet! gyakorlatról és bemutató
ról. Most néhány képben is bemutat
juk a jól sikerült gyakorlatot.

Készenlétben a tűzoltók

Erdészeti dolgozók és tűzoltók döntik a
tűz útjából a fenyőt

Minden ismerős itt tulajdonkép
pen, már nem egyszer sétáltunk eze
ken az utakon, a kis csemetekert
mellett, ugyanezen a helyen álltak a
karcsú nyugtalan nyársuhángok, a
komoly fenyők sem tudtak elmoz
dulni régi helyükről, most is maga
san a pavilonok fölé emelkedik a
kötélpálya két fordított V-alakú osz
lopa, mégis mennyi minden válto
zott tavaly szeptember óta a Mező
gazdasági Kiállítás erdészeti terüle
tén. Körülbelül olyanforma ez a vál
tozás, mint mikor a gyermek máról
holnapra kamasszá serdül s hirtelen
kinövi régi ruháit. Mert igaz, itt
van a csemetekert, de legalább két
szer akkorára nőtt, mint amekkora
tavaly volt. Itt van a százhúszféle
sárvári nyárhibrid, de a tavalyi 50—
60 cm-es fácskák 3 méteresre nyúl
tak. Még szerencse, hogy ebben a
változásban a szakember biztonságá
val áll őrhelyén Bölcs István bácsi,
aki már hetedik éve gondozza a ki
állítás „élő” anyagát s fél évszázada,
amióta csemetekertész, hatalmas er
dőségekre való csemetemennyiség
került ki keze alól.
— Milyen lesz az idei kiállítás?
— kérdezzük tőle.

— Biztosan belül is látványosabb,
változatosabb lesz, mint tavaly —
mutat a pavilonsor felé. — Mint hal
lom, kicsiben benne lesz az egész
Mohácsi Farostlemezgyár. Mert kí
vül már most látni, hogy szebb és
több lesz a tavalyinál. Nemcsak
mennyiségben, hanem még inkább
minőségben. Megmondom őszintén,
a tavalyi csemetekerttel például nem
voltam elégedett. Nem volt elég ala
pos a talajelőkészítés és ez meglát
szott később is, bármilyen gondosan
ápoltuk. Az idén géppel, 40 cm-re
forgattuk meg a talajt, az árokfenék
re egy sor trágyát tettütik, majd 20
cm-re ismét egy sort s a kétsoros
trágyázásnak meg is volt az ered
ménye: a magcsemeték szemmel lát
hatóan erősebbek, fejlettebbek. Az
tán egész csoda, hogy milyen óriásit
fejlődtek a nyárhibridek. Valahogyan
meg kellene jelölni, mekkorák vol
tak tavaly s mennyit nőttek egy év
alatt, mert, bár a szakértők első pil

lantásra látják a friss hajtást, nem
ártana, ha a nagyközönség, a falu
siak is közvetlenül tanúi lennének a
nyárfa gyors növekedőképességének
s így még inkább megbarátkoznának
vele.
Az erdészeti pavilonsor még üres
és üres a mellette levő jókora térség
is, ahová majd csak közvetlenül
a szeptember 4-i megnyitás előtt vo
nultatják fel az erdőgazdasági gé
peket. Közel félszáz gép öt csoportba

Bölcs István bácsi a sárvári nyársuhángokat metszi vissza

osztva mutatja majd be, milyen se
gítséget jelent a fokozott gépesítés
az erdőművelésnél, a fakitermelés
nél, a közelítésnél és szállításnál, a
rakodásnál és fagyártmánytermelésnél s végül egyéb munkáknál, mint
például a kérgezésnél.
Az idei kiállításon egyébként 500
pavilonban mutatják be az állami
gazdaságok, a termelőszövetkezetek,
a kertészetek és egyéb vállalatok,
minisztériumok munkájuk legújabb
eredményeit.
Gondosan ápolják a kiállítás
csemetekertjét
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Áz idei Mezőgazdasági Kiállítás
főszereplője a gép lesz
Amint közeledik szeptember
4-e, a Mezőgazdasági Kiállítás
megnyitásának napja, úgy élémkül az élet a vásárvárosban. Több
mint ezer munkás dolgozik a 33
hektárnyi területen, tatarozzák,
újra festik a régebbi pavilonokat,
építik az újakat s nem kevesebb,
mint 1 millió tő virágot ültetnek
az utak mentére, a kis parkokba.
Ezernyi látnivalóval szolgál az
idén is mezőgazdaságunk hagyo
mányos seregszemléje. A kibonta
kozó körvonalakból már most
látni lehet, hogy az idei kiállítás
főszereplője a gép lesz. A mező
gazdaság korszerű gépesítésének
bemutatása mellett — mint már
megírtuk — az erdőgazdasági
munkák gépesítése is tekintélyes
helyet kap. Nem kevesebb mint 42
erdőgazdasági gép szerepel az
idei kiállításon, részben olyanok,
amelyekkel már dolgoznak, rész
ben pedig új, eddig még nem al
kalmazott magyar és külföldi
konstrukciók.
Ismét láthatjuk a mind népsze
rűbbé váló Druzsbát, amelyből az
idén már 250 áll rendelkezésre a
döntéshez és daraboláshoz. Tavaly
még csak a prototípusait mutatták
be az ÉRTI újtípusú közelítő ke
rékpárjainak, az idén már folya
matosan gyártják ezeket s még az
év folyamán az erdőgazdaságok is
kapnak belőlük. Ismét a kiállítás
egyik látványossága lesz a Küpferféle könnyű közelítő kötélpálya.

Az új, eddig kiállításon még
nem szerepelt gépek között fontos
helyet foglal el a szovjet gyárt
mányú
PP—50—PG
vágástörö
eke, amelynek elődje a tavaly már
kiállított PP—50—P eke volt. Az
új típust magyar találmánnyal, a
Zatykó-féle vágó éllel szerelték
fel.

Az erdőművelési és csemete
kerti ápolási munkák gépesítése
tekintélyes helyet kapott a kiállí
táson.
A különböző körforgós
kapákból hatfélét mutatnak be. A
magyar konstrukciójú gépek köCÍMKÉPÜNK:
Erdeifenyő állomány a Soproni Ta
nulmányi Erdőgazdaság brennbergi
erdészkerületében

zött találjuk a 14 lóerős Kurucz-féle traktort munkagépeivel
együtt és a csemetekerti munkák
nál igen nagy segítséget jelentő
„Hernyó“ elnevezésű, 4,5 lóerős
kis traktort. Magyar találmány a
Szilárdi-féle pneumatikus aprómaggyűjtő, amelynek segítségével
a földön állva, kényelmesen és
biztonságosan lehet begyűjteni a
magot.
Igen érdekes a svéd gyártmányú,
„HIAB^193“ elnevezésű, gépko
csira szerelt hidraulikus daru,
amely 15 perc alatt rak meg egy
Csepel 350 D. típusú tehergép
kocsit. Üjdonság a Stüve kelet
német gyártmányú kérgező gép,

amelynek teljesítménye 8 óra alatt
20 köbméter papírfa.
Magyar találmány — Csurgó
Zoltánnak, a csongrádi erdőgazda
ság dolgozójának konstrukciója
— a Maulwurf RS—09 univerzál
traktorra
szerelt
szalagfűrész,
amely lehetővé teszi, hogy a trak
tor akkor is üzemelhessen, amikor
nem végez erdőművelési munkát.
Természetesen még sok egyéb
új, valamint már jól bevált hazai
és külföldi gép szerepel az erdé
szeti bemutatón. Mint a kiállítás
rendezősége közölte, a belépője
gyek kedvezményes elővételi áru
sítását már vidéken is megkezd
ték. A vidéki látogatók az idén is
kedvezményesen utazhatnak a fő
városba, a vasút félárú, a Mávaut 25, a Malév pedig 20 száza
lékos kedvezményt biztosít.

líj feltáró utak a kaposvári erdőgazdaságban
Az ország egyik legkevésbé fel
tárt erdőterülete a kaposvári er
dőgazdaságé. Jelenleg több feltáróút épül a gazdaság területén s
ezeknek elkészültével az erdőgaz
daság egyiharmad részének feltártsága jelentősen javul. Különösen
örvendetes, hogy az útépítő dolgo

zók az Alkotmány Ünnepének tisz
teletére több útszakasz határidő
előtti befejezését vállalták.
A leghosszabb feltáróút, a 17
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km-es zelicségi burkolt makadám
úiból eddig 12 km készült el. Az
ÉM Somogy megyei Építő Válla
lata most fokozott ütemben, több
munkással és géppel építi az utat,
amely az év végéig előreláthatólag
teljes hosszában elkészül. Az új
úton mintegy 100 000 köbméter
faanyagot szállítanak majd le.
Szeptember 30-a helyett már
augusztus 20-ára elkészül a 3 kmes
Simonja—töröcskei
földút,
amelynek folytatásaként jövőre
megépítik az 5 km-es ropolyi fel

táró utat.
Az eredetileg szeptember 30-i
határidő
helyett szintén
már
augusztus 20-ára befejezik a mesztegnyői erdei vasút új 3,5 km-es
pályarészének építését. így lehe
tővé válik, hogy még az idén 1000
köbméter fatömeget szállítsanak le
gazdaságosabb vasúti úton.

Erdőnevelési konferencia. A Ma
gyar Tudományos Akadémia, az Or
szágos Erdészeti Főigazgatóság és az
Országos Erdészeti Egyesület együt
tes rendezésében erdőnevelési kon
ferenciát tart külföldi meghívottak
részvételével Budapesten, szeptem
ber 7—8-án. A konferencia első nap
ján a hazai előadók, a második nap
ján a külföldi vendégek előadásaira
és a hazai résztvevők hozzászólá
saira kerül sor. A kétnapos konfe
renciát háromnapos tanulmányút
egészíti ki.

2
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

A NÉP ALKOTMÁNYA
A munkás hétköznapok sorában megállunk
egy pillanatra és az Alkotmány Ünnepén, a nép
alkotmányának második évtizede kezdetén körül
nézünk büszke örömmel hazánkban. A második
évtized — és mögöttünk ezer év „alkotmánya“, ezer
év elnyomás és szolgaság, ezer év történelmének
sokszor fényesen lobogó máglyatüze világít, de
ennek a tűznek túlságosan sötét volt az égboltja,
korom és füst szennyezte be ennek az ezer évnek
minden évtizedét. A történelmi alkotmány, Werböczi
alkotmánya a szegény nép, a jobbágyok, a kétkezi
munkások elnyomását foglalta jogi formákba és az
úgynevezett polgári liberális korszak is féltő gond
dal őrizte az ezeréves alkotmánynak legalább a kül
sőségeit és ugyanakkor megtartotta lényegét: a dol
gozók elnyomását, a kizsákmányolást. Felszabadult
népünk új alkotmánya ezt az ezeréves „alkotmányt“
tette sírba.
Az új alkotmányunk lényegét és tartalmát min
dennapi életünkben érezzük. Nem kell végigmen
nünk pontról pontra, hogy a döntő és végleges tör
ténelmi fordulatot átérezzük. Csak gondoljunk arra
— és nézzünk körül a magunk házatáján, az erdő
gazdaságok életében —, hogy mit jelent a munká
hoz való jog. Hogy nem tolakodnak „az erdőhiva
talban“ a toprongyos, elesett koldusemberek, nyo
morult nincstelenek, hanem alig találunk elegendő
munkást, aki emberséges bérért az erdei munkákat
elvégezze, gépeinket kezelje, mert fejlődő gazdasági
életünk egyenes következménye a munkáshiány. És
ugyanígy , hiány van erdészben, erdőmérnökben,
nem kínlódnak az országban keserves éhbéren
állástalan diplomások.
Vagy nézzük a tanulás jogát. Az erdei munkás

ói
A
MINISZTERTANÁCS
egyik
legutóbbi határozata megállapította,
hogy az elmúlt években a nyereség
részesedés rendszere hasznos eszköz
nek bizonyult a vállalati gazdálkodás
jövedelmezőségének fokozására, az
önköltség csökkentése és a hozamok
— termelési érték — növelése terén
fellelhető tartalékok felszínrehozására. Ezért a nyereségrészesedés rend
szerét a most folyó gazdasági évben
is fenn kell tartani.
A nyereségrészesedés rendszere az
Országos Erdészeti Főigazgatóság te
rületén is jelentős eredményeket ho
zott. Az elmúlt évben ezen a címen
mintegy 16 millió forintot fizettünk
ki a dolgozóknak. Volt több olyan
vállalatunk, ahol a kifizetett része

legfeljebb apáról fiúra örökölt készséggel rendelke
zett az „ölfavágáshoz“, de igazi szakképzettsége
nem volt. Az „erdőkerülők“ többsége csak annyit
tudott az erdőgazdálkodásról, amennyit a magán
birtokos érdeke megkívánt és jól képzett erdőmér
nökeink, a kevés jól képzett erdész munkája, jó
szándéka szükségképpen homokra futott a tudatlan
ság mindent körülvevő zátonyain. Ma pedig egyik
szakmunkásképző tanfolyamot indítjuk a másik
után, erdészeink korszerű kiképzésben részesülnek,
a középfokú erdészeti képzést két erdészeti techni
kum szolgálja és a főiskolánk nem tud annyi erdő
mérnököt kibocsátani a kapuin, hogy elegendő
legyen erdőgazdálkodásunk és az erdőgazdasággal
együtt fejlődő faiparunk számára.
De tovább, ezer és ezer ténnyel, adattal bizo
nyíthatjuk, és mi dolgozó magyar emberek napról
napra érezzük, tudjuk, hogy a nép alkotmánya a
fejlődő élet, a szebb jövendő és a békesség alkot
mánya. Amikor a magyar nép az új, alkotmány adta
erejére támaszkodva együtt küzd a világ népeinek
békés együttéléséért a békét akaró országokkal,
akkor egyben ezt az új, magasabbrendű, végtelen
fejlődési távlatokat nyitó szabadságát, alkotmányát
is védelmezi. Az erdészeti dolgozók számára pedig
a békesség jelenti erdőtelepítő, erdőnevelő, sok év
tizedre előrenéző terveink végrehajtását, megvaló
sítását, most születő új erdőségeink kiterebélyesedését. Ezekkel a gondolatokkal ünnepeljünk a nép
alkotmányának ünnepén és merítsünk erőt és bá
torságot, hogy a szabad szocialista Magyarország
felépítésével elérkezzünk oda, ami Ady Endre egyik
legszebb verséből csendül ki:
„Ez a mi hitünk valóságra válik.“

idei ki£átásaitá£
sedés elérte az egyhavi keresetet, de
a vállalatok nagy részénél is meg
haladta a kétheti átlagbért.
Tudjuk, hogy a nyereségrészese
dés alapja, anyagi forrása az éves
önköltségi jövedelmezőségi terv túl
teljesítése során keletkező nyereség
többlet. Amikor tehát az idei kilátá
sokat latolgatjuk, csak abból indul
hatunk ki, hogy milyen mértékben
tudják az erdőgazdaságok és a fa
ipari vállalatok az előírt önköltségi
jövedelmezőségi tervet túlteljesíteni.
Az ERDŐGAZDASÁGOK döntő
többsége a gazdasági év első felében
jó eredményt ért el. Az iparifakihozatali tervek túlteljesítése, a fagyártmánytermelés növelése, a segédüze
mek — fogatok, gépek — tervezett

nél jobb teljesítménye, a maggyűj
tés és a melléktermék termelés jó
eredményei megfelelő alapjai annak,
hogy az éves terv túlteljesítésében
bizakodhassunk. Amennyire azon
ban megvan a reális alapja a biza
kodásnak, annyira veszélyes lenne
az elbizakodottság. Az első félév
eredményei alapján nem lehet az
évet „lefutottnak“ tekinteni, mert a
második félévben számos olyan „ob
jektív“ tényező jelentkezik, amelyek
az első félévben elért nyereséget
csökkentik. Az éves jövedelmezőségi
feladat tehát csak akkor teljesíthető,
illetve túlteljesítést csak akkor ér
hetünk el, ha a hátralevő időszak
ban is szigorúan takarékos gazdál
kodást folytatunk és szorgalommal,
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lankadatlan erőfeszítéssel munkál
kodunk a hozamok növelése és a
költségek csökkentése érdekében.
A
SZÁLLÍTÁSI
VISZONYOK
kedvezőek. Az eredményt igen nagy
mértékben befolyásoló szállítási költ
ségek alakulásában döntő hatása
van a szállítás szervezésének, a gép
kocsik, traktorok foglalkoztatásának
és kihasználásának. Az eddigi ada
tok idén némileg javuló teljesít
ményről adnak számot, de csak a
hátralevő időszak dönti el a végső
eredményt, ha további jelentős tel
jesítményemelkedést érünk el úgy,
hogy a költségek növekedése nem
haladja meg a teljesítmény növeke
désének értékét. Alapvető a szállí
tási költségek alakulásánál az idegen
tehergépkocsik jó kihasználása. Az
év elején végrehajtott tarifa-emelés
ből származó többletköltség az erdő
gazdaságok javára beszámításra ke
rül, tehát az erdőgazdaságok emiatt
nem jutnak méltánytalanul hátrá
nyos helyzetbe. A tehergépkocsik jó
vagy rossz kihasználásának követ
kezményei azonban így is javítják
vagy rontják az erdőgazdaságok jö
vedelmezőségét. Ugyanez áll a vasúti
szállításoknál a vagonok jó vagy
rossz
kihasználására is. Tudjuk,
hogy a vagonkihasználás nem kizá
rólag a rakodókezelő erdészeken mú
lik, hanem függvénye a kocsitípus
nak és a szállítandó választéknak is.
De a rakodókezelők lelkiismeretes
szervező és irányító munkája sok
forinttal járulhat hozzá a gazdasá
gosság növekedéséhez.
Az. erdőgazdaságok jövedelmező
ségének
másik
kulcskérdése az
utóbbi időben a fagyártmányterme
lés. Ennek megfelelően a fagyártmánytermelési tervek túlteljesítése
nagymértékben hozzájárulhat az er
dőgazdaságok
jövedelmezőségének
fokozásához. De csak abban az eset
ben, ha a túlteljesítést gondos elő
kalkuláció előzi meg s az megfelelő
választékokban és minőségben je
lentkezik. Az eladhatatlan vagy a
szabványoknak meg nem felelő, eset
leg csak jelentős árengedménnyel
értékesíthető fagyártmány termelése
a jövedelmezőséget negatív értelem
ben befolyásolhatja.
A második félévben jelentkezhet
az erdőgazdaságok
eredményének
másik jelentős veszteségforrása a
csemetetermelés és a mezőgazdálko
dás terén. Eddig az időjárási viszo
nyok mindkét ágazat szempontjából
kedvezőek voltak, tehát megvan az
„objektív*1 előfeltétele annak, hogy
az eredmény is jobb legyen, mint a
korábbi években volt. A hátralevő
időszak munkái — ha jól végezzük
e1 azokat — ezeknek a kedvező kö
rülményeknek a hatását tovább ja
víthatják.
AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK és
felújítások ebben az időszakban foly
nak a legnagyobb ütemben. A múlt
ban ez a tevékenység mindig vesz
teséges volt, elsősorban a költségve
tések
összeállításánál érvényesülő
árazási megkötöttségek miatt, de
nem kis mértékben a munkák szer
vezési, anyagellátási lazaságai követ
keztében is. Az árazási problémák

az új árak életbelépésével nagy
részt megszűntek, de a munkaszer
vezés és az anyaggazdálkodás meg
javítása ezekután is alapvető felté
tele az eredményjavulásnak.
Az úgynevezett „ágazati és válla
lati általános költségek“ (rezsikölt
ségek) az erdőgazdaságok önköltsé
gének ugyancsak igen számottevő
tényezői. Az ezekkel való takarékos
gazdálkodás — ha általában nem is
döntő mértékben — alakítja az ered
ményt, s az egyéb területen végzett
jó munkát eredményesen egészít
heti ki.
IPARVÁLLALATAINKRÓL
rö
viden a következőket lehet elmon
dani: Az eddigi eredmények az éves
jövedelmezőségi
terv
teljesítése
szempontjából biztatóak. Részben a
tervek
mennyiségi
túlteljesítése,
részben a kihozatalnak a tervvel
szembeni javulása révén a vállala
tok eddig időarányos tervükhöz ké
pest jelentős eredmény javulást ér
tek el. Természetesen csak a követ
kező hónapok gazdálkodása adhat
arra választ, hogy ezek a jó ered
mények milyen mértékben származ
tak a jó munkából és milyen mér
tékben abból, hogy az év első felé-

ben faipari vállalataink kedvükre
válogathattak a kedvező kihozatalt
és jó minőséget biztosító alapanyag
ban. A második félév ilyen szem
pontból kedvezőtlenebb adottságai
nak ellensúlyozása és az eredmé
nyeknek ilyen körülmények között
is megtartása, illetve fokozása ko
moly erőfeszítéseket kíván az ipar
dolgozóitól a minőség, a kihozatal, a
rönk- és készárutéri fegyelem, a kar
bantartások tervszerűsége, a rezsi
költségekkel való takarékoskodás és
általában a gazdálkodás többi terü
letén.
ÖSSZEFOGLALÓAN megállapít
hatjuk, hogy az előzetes számítások
szerint az idén is megvan a kilátás
arra, hogy az erdőgazdaságok és az
iparvállalatok dolgozói az elmúlt év
hez hasonló mértékű nyereségrésze
sedést kapjanak. Bízunk abban,
hogy a dolgozók minden tőlük tel
hetőt megtesznek annak érdekében,
hogy az év első felében végzett jó
munkájuk alapján eredményeiket
fokozzák, önköltségi jövedelmező
ségi tervüket minél jobban túltelje
sítsék és így a nyereségből való ré
szesedésük anyagi alapjait megerő
sítsék.
Szende László

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

Est tapasstaltuk júliusban
Jót

Rosszat

Jó együttműködést teremtett a
mátrai erdőgazdaság sándorréti gép
állomása a pétervásári mezőgazda
sági gépállomással. Az őszi szántás
hoz az erdőgazdaság 10 traktort ad
kölcsön a gépállomásnak szeptem
bertől novemberig, a gépállomás vi
szont decembertől februárig bocsát
rendelkezésre 10 traktort az erdő
gazdasági munkákhoz.
*
Tizenegy év óta az idei esztendő
az első, hogy a kaposvári erdőgaz
daság teljes egészében eleget tett a
kooperációs szerződéseknek, sem ér
tékesítési, sem szállítási lemaradás
nem volt s így eddig sem késedelmi,
sem meghiúsulási kötbért nem fize
tett. Ugyancsak javult az erdőgaz
daságnál a vasúti kocsik kihaszná
lása is; tavaly holt-fuvar címén az
első három negyedévben százezer
forintot fizettek a MÁV-nak, az
idén ugyanez alatt az idő alatt nem
egészen a fele összeget.

A tervszerűséggel homlokegyenest
ellentétben állt egészen a legutóbbi
időkig a börzsönyi erdőgazdaság
gépüzemének anyagalkatrész-gazdálkodása. Mi sem bizonyítja ezt job
ban, mint hogy még májusi bejelen
tés szerint 800 000 forint értékű el
fekvő készlet van a raktárukban.

*
Sok bizony, nagyon sok: 71 fegyel
mi eljárás félév alatt. Ennyi fegyel
mi ügyet tárgyaltak ugyanis a gaz
dasági év első felében a mátrai er
dőgazdaságnál. Még akkor tó sok ez,
ha a jutáimazottak számához ará
nyújuk: a gazdaság 300 dolgozója
közül 200-an kaptak jutalmat.

*

★

„Börzsöny” címmel ismét megje
lent a börzsönyi erdőgazdaság Hír
adója. Mint a bevezető mondja, a
Híradó célja főképpen az, hogy a
dolgozókat tájékoztassa a gazdaság
mindennapi életéről, s különösen
most, a kongresszusi versenyben
még jobb eredmények elérésére
buzdítsa a jól dolgozókat, az el
maradókat pedig segítse. A Hír
adó ennek a feladatnak élénk,
közvetlen formában tesz eleget,
s ezenkívül beszámol a termelő
szövetkezeteknek nyújtott segítség
ről, a dolgozók kultúr- és sportéleté
ről, szórakozásairól, így a jól sike
rült királyréti erdésznapról.

A mecseki erdőgazdaság pécsváradi fel
adóállomásáról a Budapesti Fűrészek ré
szére érkezett tölgygömbfa. A szállít
mányt a vállalat kifogásolta, mert sem
állapota, sem minősége nem felelt meg a
szabvány-előírásoknak. A különböző re
pedések, elhasadások olyan mértékűek,
hogy a beszállított tétel egy része ipari
feldolgozásra alkalmatlan
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Az erdőgazdaságok központi feladata
a termelőszövetkezetek megsegítése
Mezőgazdaságunk szocialista átalakulása az egész ország egyik legna
gyobb jelentőségű eseménye. Az átalakítás munkája az elmúlt tél folyamán
indult meg teljes erővel és folytatódik a most következő években. Az erdő
gazdaságoknak is komoly, jelentékeny feladatai voltak a termelőszövetkezeti
szervezés során és azokat — mint ahogyan ismételten beszámoltunk róla —
nagyban-egészben jól teljesítették is.
Ezidő szerint ismét a központi feladatok sorába került az új és az ősszel
meginduló termelőszövetkezetek megsegítésének kérdése, a tervekben le
fektetett faanyagmennyiségek jó minőségben és időben történő leszállítása.
A termelőszövetkezetek közös állat-tartásának megoldása jelentős mérték
ben fáz erdőgazdaságok ezirányú munkájától függ, hogy augusztus 15-ig le
szállítsák a számukra előírt sertésfiaztatók faanyagát és szeptember végéig
a juhhodályok és növendékistállók faanyagát is.

Ebben a kérdésben az erdőgazdaságok igazgatói augusztus első napjai
ban megbeszélést tartottak. A megbeszélés nyomán az Országos Erdészeti
Főigazgatóság azokban a kérdésekben, amelyekben nehézség mutatkozott, jó
formán azonnal intézkedett. Általában az az álláspont alakult ki, hogy a tszmegsegítéssel kapcsolatos kérdések elintézése az erdőgazdaságoknál és az
OEF-nél egyaránt soronkívüli, 24 órás ügy. Vágáscseréket, kitermelések eset
leg szükséges előrehozatalát a jövő gazdasági évről késlekedés nélkül kell
elintézni és azok az erdőgazdaságok dolgoznak helyesen, ahol a kisebb ne
hézségek elhárításában az önálló cselekvés útjára lépnek. Ott ahol a tsz-ek
részéről még járatlanság vagy szervezetlenség mutatkozik, ott menjenek fe
léjük, maguk kopogtassanak és ne azt vizsgálják, hogy egy-egy részletkérdés
megoldása kinek a feladata.

pártbizottság tagja s ebben a
funkciójában is sűrűn látogatja a
tsz-eket, frissiben értesül minden
kívánságukról. De eredményesen
patronálja az új közös gazdaságo
kat Dömötör Miklós könyvelő,
Varga László erdőmérnök, Né
meth Lajos mezőgazdász, Palacki
György és Zergi László kerület
vezető erdész. Az erdészet szám
ba veszi a számára nélkülözhető
gazdasági épületeket s azokat át
adja a tsz-eknek. Eddig a zala
erdödi Üj Barázdának 73 férőhe
lyes istállót, 16 kalapácsos dará
lót, 15 vagon befogadóképességű
magtárt adott át. A sümegi erdé
szet egyébként eddig öt termelő
szövetkezettel kötött szerződést s
a nyári időszaki munkák után elő
reláthatólag még több szerződés
kötésre kerül sor.

Ii örfürcsz-véclo Levenclezés

ÚJÍTÁS

A Budapesti Fűrészek szolnoki
telepén Steinberger Zoltán főgé
pész korszerű körfűrész fedőbe

Az az igazi patronálás, ha a kézdeti nehézségeken az új és most szervezíődő termelőszövetkezeteket átsegítik. Azt a bizalmat, amit ebben a fontos
tevékenységben a párt és a kormányszervek az erdőgazdaságoknak előlegez
nek, reméljük helytállással és a feladatok maradéktalan megoldásával ki is
érdemlik.

33 termelőszövetkezelnek

ad segítséget a sümegi erdészet
Nemcsak a sümegi vár öreg falai
fiatalodtak meg, hála az alapos
rekonstrukciónak, hanem az élet
is megújult a várdomb tövében. A
sümegi járásban 33 község válasz

állattartási gondjain is enyhíteni,
nemcsak azzal, hogy faanyagot
bocsát rendelkezésükre istállók,
sertésfiaztatók, juhhodályok épí
téséhez,
hanem
takarmánnyal,

totta a közös gazdálkodás útját.

kaszálóterületekkel is.

Az erdészet dolgozói már a szer
vezés napjaitól kezdve ott voltak
az új szövetkezetek mellett, ter
mészetes tehát, hogy fejlődésü
ket is figyelemmel kísérték s ami
ben csak lehetett, segítséget adtak
számukra.

A sümegi erdészet a behordáshoz eredetileg 100 fogatnapot
ajánlott fel a szövetkezeteknek,
de a gazdag termés alatt meg kel
let háromszoroznia ezt a vállalá
sát. Örömmel megtette, mert hi
szen a bőséges, időben betakarí
tott termés éppen úgy erősíti a
fiatal szövetkezeteket, mint az
állátállomány gyarapítása. Az er
dészet ezért igyekszik a tsz-ek

A zalagyömörei termelőszövet
kezetnek a kaszálás és aratás ide
jére 36 dolgozót adott segítségül
az erdészet. Az állatállomány
takarmányozására 10 kh-nyi har
madéves herefüves területet, 3
kh-nyi erdőközti kaszálót, 3/4 kh
őszi szöszös keveréket juttattak.
Igen sok tsz-nek, így a dabronci

rendezést konstruált s adott be újí
tásképpen. A fedökészülék az öszszes eddig ismeretes fedöberendezések előnyeit magába foglalja és

Marcalvölgyének, a zalaerdödi Üj
Barázdának, a csabrendeki öt
éves Tervnek legelőterületet, nagy
mennyiségű alomszalmát, faanya
got bocsátott rendelkezésre az
erdészet. A közvetlen, állandó
kapcsolatot az is biztosítja a szö
vetkezetekkel, hogy az erdészet
vezetője, Darabos Sándor a járási

szerkezete egyszerű, ugyanakkor
teljes védelmet ad a megmunkált
fűrészáru visszacsapása ellen.
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Szwivitt, Itaíd etdiy wzewbuvek elűz
Beszélgetés Palásthy Istvánnal, a sárospataki erdőgazdaság igazgatójával

jünk: 1949 és 1955 között évről évre
Leülünk a sá
állandóan 10 millió forint körül moz
rospataki erdő
gott a veszteségünk. 1955-ben lettünk
gazdaság igaz
először élüzem s ez volt a fordulat;
gatójával, Pa
azóta egyre jobban sikerült a szerlásthy István
* vezési hibákat kiküszöbölni és min
nal. hogy meg
den vonalon biztosítani a jövedel
beszéljük, mi
mezőséget. Ma már nem a mennyi
lyen
munkát
ségi, hanem a minőségi munka a cél
végzett
1950
kitűzésűnk. így például a tisztítás
óta az erdő
ban megszerveztük a tisztító szak
gazdaság élén,
önkéntelenül arra kell gondolni, munkás brigádokat, ezek már négy
hogy ez a gyors elhatározású, erdészetben dolgoznak és valósággal
tetterős férfi ma a nép bizal- művészei a tisztításnak, munkáju
............. . egy több
mint százezer hol
kat 90 százalékban I. osztályú minő
mából
das erdőgazdaság munkáját irányít ségben végzik. A csemeteönellátást
ja és ha régi uradalmak gazdáira 95 százalékban megvalósítottuk és
emlékezünk, akkor megállapíthatjuk, ezt tovább tudjuk a következőkben
hogy grófok, bárók és hercegek utó fejleszteni.
da; az a napszámosgyerek, aki hu
— Kongresszusi felajánlásunkban
szonhat év előtt 1,10 pengős napibér
fölmértük lehetőségeinket és 573 000
rel szegődött el a Károlyi uradalom forint eredményjavulást vállaltunk.
szolgálatába. Ezen a tényen önma Most már a gazdasági év végefelé
gában is felmérhetjük a mérhetetlen járunk és úgy látjuk az adatokból,
változást, amit a felszabadulás, a hogy ezt el is tudjuk érni, mert az
szocialista átalakulás a magyar nép erdőgazdaság dolgozóinak jó kollek
számára jelentett.
tívája összefogott és komoly helyt
Palásthy István mosolyogva emlé állással biztosította az eredmények
kezik vissza azokra az időkre, ami elérését. Nagyot léptünk a társadal
kor a pálházai ipartelepen falraga mi tulajdon védelme tekintetében is.
szon tilalmazták, hogy az ipartelepi Ma már 70—80 százalékkal kevesebb
dolgozók betegyék a lábukat az er a bűncselekmény, mint néhány évvel
dőbe. Aki csak néhány gombát sze ezelőtt volt. Ezt úgy értük el, hogy
dett, azt — akármilyen jó munkás a megyei tanáccsal közösen minden
volt is — kíméletlenül elbocsátották. faanyag szállításra szállítási igazol
A Károlyi-uradalomban egyébként a
ványt állít ki az erdőgazdaság és így
vadászati célok voltak csak fontosak, megelőzzük
a visszaéléseket.
tehát évente mindössze 5—6000 köb
— Nem kevésbé alapvető mindaz,
méter fát termeltek ki és a fűrész
telepen is csak egy félévig dolgoz amit a termelőszövetkezeti mozgalom
tak.
megsegítése tekintetében tennünk
— Most egy új világ született — kell. A Hegyközben öt termelőszö
folytatja Palásthy István — 1950. vetkezeti csoport patronálása a fel
augusztus elsején lettem igazgató és adatunk. Elsősorban én magam iráakkor még nagyon éreztük a múlt nyitom ezt a munkát a megyei párt
örökségét. Nem voltak meg még azok bizottság megbízásából. De az egész
a munkafeltételek, amelyekkel ma erdőgazdaság kollektívája összefo
rendelkezünk. A népgazdaság ko gott, hogy ebben a vonatkozásban
moly eredményeket várt tőlünk — a soron levő feladatokat mindig el
joggal — de eleinte nagyon nehezen végezzük. Elkészítettük a tervek sze
tudtunk eleget tenni a kívánalmak rint számunkra előírt 13 sertésfiaznak. Mindössze 12 kilométer köves tatót Borsod megyei és Szabolcs me
úttal rendelkeztünk. 1951-ben a fül- gyei tsz-ek számára. Most pedig a
ledékeny anyag kiszállítását Szta- juhhodályok és növendékistállók fa
linyecekkel próbáltuk megoldani, de anyagának kitermelésével foglalko
azok is minduntalan elakadtak a jár
hatatlan terepen. Ma pedig a köze zunk. Több helyen, így Révleányvá
lítés és szállítás jó megoldása csak ron, Vajdácskán az erdőgazdasági
szervezési kérdés, nem okoz elhárít dolgozók társadalmi munkával is se
hatatlan nehézségeket. Amikor el gítették az ottani termelőszövetkeze
kezdtük itt a munkát, közel tíz év tek nyári munkáját.
Beszélgetésünket kint folytatjuk
előtt, komoly gondjaink voltak a fa
kitermelések lebonyolításával, hiszen az erdőgazdaság területén. Palásthy
csak a régi hagyományos kézi szer elvtárs oüszkén mutatja a pálházai
számokkal dolgoztak munkásaink. géptelepet, annak mintaszerű szo
Ma már az évi termelésnek 45 szá ciális berendezéseit. Tizennyolc gép
zalékát végezzük géppel és az em kocsit tartanak itt karban. Rendbe
berek nem is szeretik már a kézi hoztak és üzemképessé tettek leg
fűrészt. Akkor mindössze hat erdő utóbb egy kő törő gépet. Innen irá
mérnökünk
volt,
ma nagyjából nyítják a pálházai teleptől Rostallóig
ugyanazon a területen harminchá vezető vasúti szárnyvonal csaknem
10 kilométeres üzemét. A géptelep
rom erdőmérnökkel dolgozunk.
— Még bőven sorolhatnám — dolgozóinak fürdő áll a rendelkezé
folytatja — a változás jellemzőit, de sére. Itt működik a szakszervezeti
csak a végső eredményről beszél zenekar, amelynek betanítását a kö

zeli kemencepataki erdészkolónia is
kolájának tanítója vállalta.
Ahogy járjuk tovább a gazdasá
got, minduntalan elénk bukkannak
az igazgató mindennapos gondjai: itt
a régi egyszobás uradalmi lakások
ból akar egészséges kétszobás mun
káslakásokat átépíteni, amott a fa
gyártmány termelő üzem jó meg
szervezésére
ad ki utasításokat.
„Sajnos — mondja — nem győzzük
az egyre fokozódó készáru termelést
új színek építésével és így a dongák,
szőlőkarók, bányadeszkák jelentős
részét a szabadban tároljuk.“ És így
megy ez tovább lépten-nyomon: Pa
lásthy Istvánnak ezer gondja van az
újításoktól a benzin tárolásig, a terv
számok összeállításától a kerületve
zető erdészek szakmai neveléséiig és
igazat kell adni neki, amikor azt
mondja, hogy „a jó erdész csak úgy
tud eredményeket elérni, ha szívvel
és lélekkel végzi a munkáját“. És
ilyen jó erdész elsősorban a sáros
pataki igazgató.

Fűrészüzemeink
műszaki fejlesztése
A Faipar című testvérlapunk
júniusi számában érdekes tanul
mányt közöl Dessewf y Imre tollá
ból
fűrészüzemeink műszaki fej
lesztésének
kérdéseiről. Vizsgálja a termelési
kapacitás és a rekonstrukció gazda
ságosságának kérdéseit, foglalkozik
a rönkterek és a fűrészcsarnokok,
valamint az áruterek kialakításának
elvi kérdéseivel, majd röviden a
vertikumok telepítésének problé
máival. Ugyanebben a számban
többek között érdekes tanulmányt
találunk Burda Ferenc tollából
a parafa-feldolgozás
munkafeladatairól.
A júliusi számot B arlai Ervin
tanulmánya vezeti be
a forgácslapgyártás
néhány alapvető kérdésének felveté
sével. Megállapítja, hogy legfonto
sabb a forgácslaphoz használt alap
anyag megismerése. Technológiai vo
natkozásban
pedig hangsúlyozza,
hogy a technológia akkor helyes,
„ha kifejezésre jutnak benne az
alapanyaggal kapcsolatban megálla
pított összefüggések és ha a kész
termék lehető homogenitását bizto
sítja”. Ebből a szempontból külön
figyelmet érdemel
a préstechnológia.
Fel kell hívnunk még a figyelmet
a júliusi számban található faanyag
védelmi cikkre: Bálint Gyula
a termesz-veszedelemmel
foglalkozik. Rámutat arra» hogy az
Európába behurcolt termeszek már
Ausztriában is megjelentek, tehát a
magunk részéről a megelőzés, vala
mint a megszüntetés kérdéseivel mi
előbb foglalkoznunk kell.
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A kongresszusi verseny sikeréért!
A váci erdőgazdaság dolgozóinak
komoly sikerei a kongresszusi versenyben
Eltüntetik 1956—1957 rossz gazdálkodásának árnyfoltjait
Nem könnyű dolog néhány rész
letből meglátni az egészet — gon
doltuk börzsönyi látogatásunk vége
felé járva. A néhány részlet ezúttal
a nagymarosi és a nagybörzsönyi
erdészet, valamint a szobi fagyártmány-termelő üzem volt, az egész
pedig, amire éppen a részletek tet
tek kíváncsivá, a börzsönyi erdőgaz
daság munkája. Annyival is inkább,
mert ilyenkor, a gazdasági év utolsó
negyedében járva, már ideje mutat
kozik bizonyos összegezésnek, szám
vetésnek is.

Túlteljesítés Nagymaroson
A kép, amit az említett három he
lyen tett látogatásunk után magunk
kal vittünk a gazdaság központjába,
kedvező volt és több vonatkozásban
egyöntetű is. Például abban, hogy
mindenütt lényeges eredményjavu
lásról számoltak be. s ezt legnagyobb
részben a kongresszusi versenynek
tulajdonították. Nagymaroson körül
belül az volt az érzésünk, hogy már
befejezettnek tekintik az évet, a
kongresszusra tett vállalásaikat szép
eredménnyel teljesítették túl; 3 szá
zalékkal felemelt iparifa-kihozataluk
eddig 692 köbméterrel jelentett töb
bet a tervezettnél, fagyártmány-termelésüknél a 32 000 forintra terve
zett nyereség helyett már 55 000 fo
rintot könyvelhetnek el, 125 000 fo
rint értékű importanyag helyett
csaknem mégegyszer annyit takarí
tottak meg. De a verseny valamenynyi egyéb munkánál is éreztette ha
tását. A dolgozókat Bräunst einer
Gyula erdészetvezetővel együtt a
kongresszusi vállalások túlteljesíté
sével párhuzamosan a jövő gazda
sági év előkészítése is élénken fog
lalkoztatja.
Az ideinél nagyobb
arányban szeretnének gépi munkára
berendezkedni. Az ősszel a lombcse
meték 70 százalékát már géppel
emelik ki, a csemeteültetést pedig 90
százalékban ékásóval végzik. Ugyan
csak 90 százalékban géppel szeret
nék végezni a termelést isj ehhez
azonban még két Druzsbára lenne
szükségük. Ennél az erdészetnél
nagyrészt gépesítették már a szállí
tást is, s még kedvezőbb eredménye
ket tudnának elérni, ha ismét csörlőket állíthatnának üzembe.

Csemetetermelési sikerek
Nagy börzsönyben
Hasonlóan kedvező az eredmény
és a hangulat a nagybörzsönyi erdé
szetnél is, ahol az első félévet 300 000

forintos eredmény javulással zárták.
A kerületvezető erdészek, mint pél
dául Szabó Ferenc, Csorba Károly, a
kongresszusi versenyben féltékenyen
tartották számon egymás teljesítmé
nyeit s versenyüknek a népgazdaság
látta hasznát: Szabó Ferenc 60 000,
Csorba Károly pedig 45 000 forinttal
több értéket hozott ki a vágásból.
Ádám Ferenc szakelőadó és Dékány
Zoltán kerületvezető erdész a többi
erdészetek csemetekertjeit szólította
versenyre. Az erdészet évente 600—
800 000 csemetét termel s hozzáértő
kezeléssel az idén először járt siker
rel
a
vörösfenyőcsemete-nevelés,
amellyel az előző években hasztalan
kísérleteztek. Jelenleg folyóméteren
ként 60—70 a csemetemegmaradás s
arra számítanak, hogy az arány már
nem sokat romlik.

Jól dolgoznak
a szobi fagyártmánytermelők
A szobi fagyártmánytermelő-brigád hívta ki annak idején kongreszszusi versenyre a gazdaság összes
többi brigádját. Bánáti Vilmos és Zimán Rudolf gépkezelők, akik már
évek óta együtt dolgoznak a fűré
szen, nem is vallottak szégyent az
általuk kezdeményezett versenyben.
Kettőjük
teljesítménye
csaknem
ugyanannyi, mint másutt két mű
szak munkájának az eredménye. Ki
rályrét például az elmúlt hónapban
két fűrésszel 62 köbméter fagyárt
mányt állított' elő, ugyanakkor Szob
egy fűrésszel 55,5 köbmétert. A gazdaság fagyártmány-termelő üzemei
között jelenleg a szobiak vezetnek,
s ebben nagy része van Horváth An
tal rakodókezelőnek, mert folyama
tosan, megfelelő anyagot ad a fű
részkezelők keze ^lá.

Több mint 3 millió forintos
eredményjavulás
A részletek után a gazdaság köz
pontjában. Vácon, Soós László fő
könyvelő mindentudó számadatai
ból és Fekete József főmérnök felvi
lágosításaiból igyekeztünk az egész
ről tájékozódni. A gazdaság vezetői
és dolgozói még nem felejtették el,
hogy 1956—57-et 4,5 millió ered
ményromlással végezték, s ebből
1 700 000 forint kár a gazdá kodás
hibájából származott. A következő
évben már úgy dolgoztak, hogy

2 300 000 forintos eredményjavulás
után, félmillió forint nyereségrésze
sedést is kaphattak a dolgozók. De
azért nem voltak teljesen elégedet
tek a tavalyi eredményekkel, mert
az élüzemf el tételek több pontját
nem teljesítették.
— Az idei gazdasági évben —
mondották — kezdettől fogva az
volt a célunk, hogy az önköltségi
terv túlteljesítése mellett minden
részletében teljesítsük az élüzemfeltételeket is. Ehhez nagy segítséget
adott a kongresszusi verseny, amely
be valamennyi dolgozónk bekapcso
lódott. Részletek helyett a végered
ményt említjük: az eredményjavulás
jelenleg 3 340 000 forint. Ebben a fa
használaté a fő érdem, mintegy
3 200 000 forint eredmény javulás a
fa használaton jelentkezik s ennek
kétharmada a fagyártmány-termelésre, egyharmada pedig az értéke
sebb választékok kihozására jut.
— A gépi fagyártmány-termelők
közötti kongresszusi verseny hatását
leginkább néhány számadat tükrözi.
Októbertől februárig 300 köbméter
körül mozgott a fagyártmánytermelés, a kongresszusi verseny kihirde
tésétől kezdve pedig hónapról-hónapra emelkedett. Márciusban 387,
áprilisban 513, májusban 616, június
ban pedig 625 köbmétert (termelt
ugyanannyi ember, ugyanazzal a
gépparkkal. A biztató jelek szerint
fagyártmány-termelésben és import
anyag-megtakarításban
augusztus
15-éig teljesíteni tudjuk a kongreszszusi vállalásainkat, vagyis addigra
800 köbméterrel több fagyártmányt
adunk a tervezettnél és másfélmillió
forint értékű importanyagot takarí
tunk meg. De igazságtalanok len
nénk. ha legalább néhány szóval
nem említenénk a többieket is. Az
üzemi fogatosok, a csemetekert-kezelők, a gépi fakitermelők, a gépál
lomás dolgozói, kivétel nélkül mind
versenyben voltak, sőt még erdei
szénabegyűjtő-verseny is kialakult.
Az erdőgazdaság dolgozói már az
elmúlt évbén '<asokat tettek azért,
hogy elfeledtessék a gazdaságilag fe
kete esztendőként emlegetett 1956—
57-et. Súlyos, de úgylátszik, hasznos
lecke volt ez vezetőknek és a dol
gozóknak egyaránt. Börzsöny azon
ban most a legjobb úton halad afelé,
hogy a kongresszusi verseny ered
ményeivel és talán az élüzem jelvény
fényes csillagával elfedje ezt az
ámyfoltot.
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II mátrai erdőgazdaság útja
a 100 százalékos gépi termelés felé
Jókora kerülővel érkeztünk a
mátrai erdőgazdaság központjába,
Parádfürdőre. Mondhatnánk úgy
is, hogy előzőleg bejártuk a gaz
daság nagy részét s amit láttunk,
tapasztaltunk, itt próbáljuk most
összegezni Fila József igazgató
szobájában. Ezért most kivétele
sen eltértünk az újságbeszélgetések
szokott sorrendjétől, nem az erdő
gazdaság vezetőitől kérünk tájé
koztatást, hanem először mi ma
gunk számolunk be észrevétele
inkről. Valahogy ilyen formán:
A motorfűrészek győzelme

— Szép, eredményes munkát
láttunk mindenfelé, munkásszálh
lásokon jártunk, ahol a dolgozók
a televízió műsora mellett pihen
ték a napi fárradalmakat, nemré
gen feltört illetményföldeket lát
tunk, amelyek már a dolgozóknak
teremnek, hallottunk a gazdaság
legnagyobb arányú munkájáról, a
délmátrai rekonstrukcióról, ame
lyet tizenöt évre tervezett az
ÉRTI, bepillantottunk a korszerű
öntözőberendezéssel
felszerelt
nyirjesi csemetekertbe, de meg
kell mondanunk: leginkább azokon
a beszélgetéseken gondolkoztunk
el, amelyeket a motorfűrészkeze
lőkkel folytattunk. Nem tudjuk,
jól következtetünk-e, amikor úgy
gondoljuk, az emberek nagyrészét

talán már kényszeríteni sem le
hetne arra, hogy ismét kézi fűrész
szel álljanak neki a döntésnek.

gen még hírét sem hallották a
gépnek, s az idei gazdasági évben
február óta csakis géppel termel
nek, kivéve a meredek, hozzáfér
hetetlen oldalakat. S a Mátra má
sik felén, Sándorréten még na
gyobb a gépi kitermelés aránya,
eléri a 98 százalékot. Schmidthauer
J ózsef nagyszerűen összehangolt,
harmadik éve együtt dolgozó mun
kacsapata három hónap alatt ki
termelte éves tervét, igaz, volt
olyan hónapjuk, amikor 500 köb
métert teljesítettek. Schmidthauerék mellett sokat emlegették Kivés
Vincét, aki kizárólag Druzsbával
dolgozik, s másik nevezetessége,
hogy nemrégiben gyönyörű Jáva
motorkerékpárt vásárolt. De te
hette, hiszen míg az év elején
1400 forint körül mozgott a havi
keresete, áprilisban már 2634 fo
rintra ugrott.
Egyenletes termelés — egész évben

Most pedig, hogy így elmond
tuk legérdekesebb tapasztalatain
kat — fordulunk Fila József igaz
gatóhoz és Bőgér András műszaki
osztályvezetőhöz — szeretnénk
megismerni ennek a szemmelláthatóan kitűnően bevált új bére
zési rendszernek a lényegét s ál
talában a gépesítés eredményeit.
Bizony gyorsan kell szaladnia
ceruzánknak a jegyzetfüzet lap
jain, ha hűségesen akarjuk kö
vetni a kérdezettek válaszát.
— Ügy éreztük, elérkezett az
ideje annak, hogy a lehető leg

Beszédes számok—
emelkedő keresetek

nagyobb mértékben rátérjünk a
gépi termelésre. Az alapfeltételek

is mondunk. Gyöntalálkoztunk Kiss
Ferenccel, aki az idény kezdete
óta egészen a mai napig ugyan
azzal a Druzsbával dolgozik, még
pedig anélkül, hogy — persze
gondos karbantartással — nagyobb
javításra lett volna szüksége. És
ami leginkább feltűnt, itt Gyöngyössolymoson, de Sándorréten és
másutt is, hogy az év eleje óta
szinte megkétszereződött a motor
fűrészkezelők keresete. Kiss Fe
renc például januárban huszonegy
nap alatt 974 forintot keresett,
áprilisban pedig tizenkilenc nap
alatt 1784-et. De hasonló példák
bőven akadnak még Gyöngyössólymoson, ahol nem is olyan ré

már adva vannak, mert hiszen a
dolgozók megismerték és meg
szerették a gépeket, a gépek is
jobbak,
megbízhatóbbak,
mint
voltak. Az idei gazdasági év tulaj
donképpen főpróbája az október
rel kezdődő új gazdasági évnek;

Példákat

gyössolymoson

a mostani 38Q/0-os gépi terme
léssel szemben a jövő idényben
már minden 5 cm-nél vastagabb
fát géppel termelünk ki. A ter
vezett bruttó 100 254 köbméterből
82 100-at géppel termelünk. Kivé
telek csak a közbirtokossági erdők
lesznek, így a 82 100 köbméter fa

tömeg 100 százalékosnak vehető.
— Hogyan akarjuk ezt elérni?
Ügy, hogy állandó munkásokkal,

képzett fűrészkezelőkkel tíz hóna

pon át egyeneletes ütemben vé
gezzük a kitermelést. A Druzsbákhoz hat, az MRP fűrészekhez hét
fős munkacsapatot állítunk, össze
sen huszonnégy munkacsapat dol
gozik majd, minden három fűrészrhez két tartalékfűrészt biztosí
tunk, vagyis a huszonnégy csapat
összesen 40 motorfűrésszel hajtja
végre a feladatot. így a gazdasági
évben egy-egy leltári fűrészre

2052 köbméter teljesítmény jut,
ami a jelenleginek kétszerese,
viszont a fűrészek a mai 3—4 óra
helyett tíz hónapon keresztül

naponta 6—7 óra hosszat lesznek
üzemben. A bérezés pedig úgy ala
kul, — amint az eddigiekben már
kedvező tapasztalatokat szerez
tünk —■ hogy a motorfűrészkezelő
az üzemi órákárt 7 forintot, az
általa végzett karbantartásért pe
dig 4,50 forintot kap.
Új vállalás a kongresszusra

Mulasztás lenne, ha a szép és
nagyrészt már valóravált elképze
lések mellett nem beszélnénk vé
gül a jelen eredményeiről is. Még
pedig a kongresszusi versenyről,
amelyben a vállalt 670 000 forintos

eredményjavulást már túlteljesí
tették a dolgozók. Az üzemi
tanács Aradvári József elnökleté
vel a gazdasági év utolsó negyedé
nek kezdete előtt értékelte az ed
digi eredményeket s ennek alap
ján olyan formában módosították
a vállalásokat, —• az erdészetektől
beérkezett ellentervek szerint, —
hogy a gazdasági év végéig

1 250 000 forint eredményjavulást
érnek el. Az eredményesség to
vábbi javításának érdekében nagy
súlyt helyeznek a műszaki fejlesz
tésre, a fejlett technológiára, az
újításokra. Ezért most alakult meg

az üzemi tanács újítási szakbizott
sága a gazdasági tíz legkiválóbb
újítójának részvételével.
Azt hisszük, nemcsak az erdő
gazdaság vezetőinek, hanem min
den dolgozójának a kívánságát
idézzük Fila József szavaival:
— Az a célunk, hogy az erdő
gazdaság mostani 6 milliós vesz
teséges
gazdálkodását
mielőbb
nyereségessé alakítsuk át. Ezt
elsősorban jól képzett, állandó
dolgozókkal tudjuk elérni, ezért
még az idén nem kevesebb, mint
12 tanfolyamot tartunk, amelye
ken valamennyi dolgozónk részt
vesz.
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A Budapesti Fűrészek kongresszusi
munkaversenyének féléves eredményei
Ez évben a Budapesti Fűrészek
nél folytatjuk az előző évben be
indított munkaversenyt. A ver
seny meghirdetésekor elhatároztuk,
hogy a legjobb eredményt elérő
üzemeinket jutalmazzuk, éspedig:
az I. helyezést elért üzemet dolgo
zónként 30 forinttal és vándor
zászlóval, a II. helyezést elért üze
met pedig dolgozónként 20 forint
tal. A munkaverseny eredményeit
félévenként értékeljük ki és ennek
alapján adjuk ki a jutalmakat. A
nemes vetélkedésben a négy na
gyobb üzem és a két kisebb üzem
külön-külön vett részt.
A munkaverseny pontjai a túl
teljesítést előirányzó intézkedési
tervekre épültek. Amikor azonban

ismertté vált a Magyar Szocialista
Munkás Párt március 6-i határo
zata, vállalatunk az intézkedési
tervben előirányzottakon túlmenő
en további felajánlást tett. Az
1959. évi termelési terv teljesítését
folyó áron 102,6 százalékra vállal
tuk. Ezt egyrészt a mennyiségi,
másrészt a minőségi mutatók túl
teljesítése révén kívánjuk elérni.
A
kongresszusi
munkaverseny
már az első félévben is jelentős
eredményeket hozott:
Mennyiségi
felajánlás Teljesítés
éves szinten I. félévben

Fenyő fűrészáru
Lombos fűrészáru
Parkettléc
Bányaszéldeszka

101,1
103,0
106,2
103,8

102,8
108,9
108,5
103,8

A mennyiségi mutatók teljesítese mellett különösen nagy gondót fordítottunk a minőség javítására. Ezt jól jellemzik a következő adatok:

I—II.o.
fűrészáru
Tölgy
Bükk
Cser
Akác
Gyertyán
Kőris
Egyéb kemény
Egyéb lágy
Összes lombos

célul. Az első félév lezárása után
üzemi nyereségtervünket már 1,7
millió forinttal túlteljesítettük.
E néhány számból látható tehát,
hogy a Budapesti Fűrészek a

kongresszusi munkaversennyel már
eddig is komoly eredményeket ért
el. Ez jórészt annak köszönhető,
hogy a párt és szakszervezet, vala
mint a vállalatvezetőség állandóan
ébren tartja a már kialakult jó
munkaverseny
szellemét.
Igen
fontos szerepet játszik azonban az
is, hogy a verseny nem formális,
mindenki tudja, mit kell végeznie
ahhoz, hogy a vállalati globális fel
ajánlás megvalósuljon. E megvaló
sulást és a verseny helyes értékelé
sét szolgálják az üzemek számára
megállapított versenypontok is. Az
egyes versenypontok teljesítéséért
4—4 pontot, a minőségi verseny-

Jól

többletnyereség elérését tűztük ki

I. a Soroksári úti üzemünk 28
ponttal;
II. a szolnoki üzemünk 24 pont
tal;
III. az Újpesti rakparti üzemünk
20 ponttal.

A munkaversenyt a II. félévben
továbbfejlesztjük és ezért dolgozó

ink részére kis útmutatókat készí
tettünk. Ezekben külön-külön elő
írtuk az egyes munkaterületek éle
sen elhatárolt feladatait, mégpedig
külön a fizikai dolgozók és külön
a művezetők részére. Az útmutató
ban példákkal illusztráljuk a gazrdaságcssági kihatásokat. Mindíeziek alapján neméljük, hogy az
év végéig nemcsak teljesítjük,
hanem túlteljesítjük felajánlá
sunkat.

Molnár Dezső
főmérnök

halad a kongresszusi verseny
az Északfűrészeknél

Az Észak-magyarországi Fűrészek
pártszervezete
és
szakszervezete
mindent megtesz, hogy a kongreszszusi munkaverseny minél nagyobb
sikerrel záruljon. Az Észak-magyar
országi Fűrészek dolgozói ugyanis
200 köbméter fenyőfűrészárut aján
lottak fel a tervükön felül. Minden
lehetőségük megvan arra, hogy ezt
a felajánlást időben vagy még előbb
teljesítsék is.
Az Észak-magyarországi Fűrészek
ládi üzemében júliusra teljesen ki-

Ezen javítani kell

I. féléves
tény
terv
%
%
57,5
54,6
70,1
63,1
65,9
56,2
56,2
69,8
69,0
78,6
69,5
66,2
63,6
50,0
73,4
56,0
58,6
66,2

A mennyiségi túlteljesítéssel és
főként a minőségi termelés foko
zásával, valamint az alapanyag,
energia és segédanyagok megta
karításával éves szinten 2,9 millió

pont túlteljesítéséért 8 pontot tűz
tünk ki. Mindezek alapján az első
féléves kiértékelés szerint:

A Budapesti Fűrészek sikárosi telepén
értékesítésből visszamaradt, selejt minő
ségű fűrészárut anyagkezelés nélkül, egy
másra dobálva tároltak. Ennek következ
tében annyira megromlik, hogy csak tű
zifahulladékként lehet felhasználni. Pedig
szakszerű kezeléssel súlyáruként még
értékesíthető lett volna.

ürült a rakodó, minden addig bent
levő rönkanyagot feldolgoztak. Ügy
számolják, hogy a beérkező rönkök
feldolgozásával augusztus 20-ra már
teljesíthetik is a kongresszusi mun
kaverseny felajánlásokat. Az évne
gyednek megfelelő mennyiséget már
ezideig is mindig teljesítették és
annál is inkább értékes a kongreszszusi munkaversenyük, mert import
román tűzifából is jelentős mennyi
séget emelnek ki ipari célokra.
Különben az az újság az Észak
magyarországi
Fűrészeknél, hogy
mind Felnémeten, mind Pálházán,
mind pedig Gyöngyösön egységes
dongatechnológiát vezettek be. Ezért
sikerült és sikerül minden dongára
való részt kimanipulálni.
Különösképpen Mitnyócki Mihály,
Bazsó János ládi gatterosok, Matusz
Gyula pálházi gatteros, Docó István
gyöngyösi körfűrészes jeleskedik a
munkaversenyben. Rajtuk kívül Sá
rai János brigádja- a ládi üzem rönk
terén, Csik József brigádja a fel
németi készárutéren, valamint Lef
ler Ferenc brigádja a pálházi rönk
téren ért el szép eredményeket.
A fűrészüzem dolgozói elégedetten
állapították meg, hogy Felnémeten
javult az öltöző és az ivóvízellátás,
Ládiban bevezették a városi vízveze
téket és ugyanott 400 ezer forint
költséggel korszerű ebédlő épül.
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A keszthelyi erdőgazdaság
hé tköznapj ai
A múlt hónapban, az erdész-va
dász találkozó gazdag programja kö
zepette, az ünnepies hangulatban
nem volt könnyű módot találni arra,
hogy megismerkedjünk a gazdaság
„hétköznapjaival“ — munkájával,
eredményeivel, terveivel. Holott ezek
a hétköznapok szintén rendkívül
mozgalmasak, már csak a gazdaság
adottságainál fogva is. A keszthelyi
egyike a legnagyobb területen fekvő
erdőgazdaságoknak s változatos ta
goltságával az összes táj jelleget kép
viseli: a láptalajtól a kopárokig min
den talajtípust megtalálunk, nem is
kell túl nagy távolságokat bejár
nunk. A hétköznapok változatossá
gának jellemzésére még annyit: az
erdőgazdaság dolgozóinak négy egy
formán fontos feladatkörrel kell
megbirkózniok, mégpedig a kopá
rok, főleg a dolomit kopárok fásítá
sával, a nagykiterjedésű rontott cser
és sarjgyertyános állományok átala
kításával, a Balaton-környék táji
kialakításával, az úgynevezett táj
szépészeti fásítással és végül, de nem
utolsó sorban jobban ki kell aknáz
niuk a vadgazdasági adottságokat,
természetesen
az erdőgazdálkodás
érdekeivel összhangban. Nézzük meg
közelebbről, hogyan alakul ennek az
egyáltalán nem hétköznapi program
nak egyik-másik pontja.
♦

körül, de itt nagyobb kiterjedésben,
átlag 1,5 km szélességben. A keszt
helyi övezetet juharból, feketefe
nyőből, korai és késői nyárból, a sü
megit fekete' ' ‘
’
és erdeifenyőből
ala
k ttjuk ki.
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A
Balaton-kör nyéki fásításokat
nem egy vita előzte meg, illetve kí-

Keszthely északi és északkeleti ré
szén már szépen fejlődő fiatalos adja
tudtul az érdeklődőnek, hogy a vá
rost néhány év múlva teljes erdősáv
védi majd az uralkodó északi szél
től.
— Eddig 7,5 km hosszúságban ala
kítottuk ki az övezetet — mondja
Csepregi János főmérnök.
—
Még az idén további 6 km-es sávot
ültetünk be, mégpedig hat soros, há
romszintes telepítéssel. Hasonló vá
rosvédő erdőpászta létesül Sümeg

Sodó legelők hovatovább mind csú
nyább sebeket marnak a táj arcula
tába, alattomosan fenyegetik a világ
híres szőlőkultúrát s a Balaton eliszapodását is bizonyos mértékig fé
kezni tudná a fásítás, ha útjába áll
na az északi oldalról lezúduló horda
léknak.
Az északi oldalon végigmenve
szinte minden kilométernél más és
más jellegű munkával találkozunk.
Schneider Jenővel, a gazdaság
Bedő-díjas
igazgatójával, C sepr e gi János főmérnökkel, GáspárH a nto s
erdőművelési cso

Schneider Jenő, a keszthelyi erdőgazdaság igazgatója tájékoztatót ad a Balaton
környéki fásítás problémáiról

badacsonytomaji kőbánya alatti kopá
rok befásítása is komoly feladat

i

sérte s a kérdés lényegében csak
most jutott nyugvópontra. A vita a
telepítendő fafajok körül folyt az
erdőgazdaság szakemberei és a nö
vényszociológusok között. Utóbbiak
táj esztétikai szempontokra hivat
kozva szinte kizárólag molyhos-tölgyet javasoltak, ugyanakkor az er
dőgazdaság szakemberei a fekete
fenyő itteni létjogosultságáért száll
tak síkra. Egyrészt népgazdasági
szempontokra hivatkoztak, kimutat
va, hogy a molyhos-tölgy évi növedéke hektáronként mindössze 0,3-—
0,4 köbméter, a feketefenyőé pedig
1,5—1,8 köbméter, másrészt valóság
gal képzőművészeti érveket vonul
tattak fel amellett, hogy a Balaton
pasztell színeinél éppen a feketefe
nyő sötét kontraszt-hatása a megra
gadó. Végül mindkét fél bizonyos
engedményt tett s így elegyes fenyőés lomblevelű állomány alkotja majd
a Balaton-környék új erdőit.

A balatoni táj valósággal kiált új
Nemcsak esztétikai
erdők után,
szempontból, nemcsak azért, hogy
még szebb arccal nézegethesse magát
a magyar tenger tükrében, hanem
még inkább önvédelemből, sőt a tó
védelmében. Az erózió, az elkopáro-

portvezetővel s Varga László fásí
tási előadóval járjuk a változatos tá
jat s bizony egy hét is kevés lenne
ahhoz, hogy részleteiben is megismer
jük a sokirányú munkát. Szentgyörgyhegy-tetőt őshonos fafajokkal
— molyhos- és kocsánytalan tölgy
gyei, valamint kísérő fáival — újít
ják fel. A munka három éve folyik
s eddig 20 hektár felújításával ké
szültek el. A badacsonyi részen egy
szerre három helyen kezdték meg a
fásítást. Badacsonytomajban, a lege
lők helyén 1962 tavaszáig 25 hektár
zárt erdőt telepítenek; Badacsonytördemic hatalmas, néhol 15 méter
mélységű vízmosásokkal barázdált
környékén öt év alatt 600 ezer szür
ke- és feketenyár, valamint akác
csemete telepítésével kötik meg a
vízmosásokat s száz rőzsegátat és
valósággal kínai falszerü, 30 méter
széles, 5 méter vastag völgyzáró gá
takat építenek; a badacsonytomaji
kőbánya udvarát, hányáit és falait
rendkívül nagy nehézségek közepette
fásítják. A munkát a bánya műkö
dése, a meredek, 90 fokos bányafal
egyaránt nehezíti. A bányafalat cser
je előtelepítéssel kötötték meg, majd
fészkes makkvetéssel kocsánytalantölgyet, a kőgörgeteges részeken pe
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dig feketefenyőt és kísérő fajait te
lepítették.

*

Nem kevésbé kemény küzdelmet
kell vívniuk az erdőgazdasági dolgo
zóknak a természettel a diszeli és a
pilíkáni
dolomit
kopárokon.
A
diszeli, tökéletesen lemosódott kopá
rokon kizárólag feketefenyőt telepí
tettek, mint
pionírjellegű fafajt.
Négy év alatt 60 hektáron fejezték
be a munkát s még további 400 hek
tár van hátra. A dolgozóknak nagy
segítséget jelentett és meggyorsítot
ta a munkát a pilisi módszerek át
vétele. A pilisi módszerek segítségé
vel az eddigi gödrös ültetéssel szem
ben ugyanazzal a költséggel, de rövidebb idő alatt négyszer annyi ma
got tudnak elvetni. A pilikáni tele
pítéseknél a feketefenyő természetes
felújításának módszerét vezették be.
Az állomány intenzív magtermésre
ösztönző bontása után a fenyőmag
befogadására pásztásan előkészítik
a talajt, sok esetben egészen az alap
kőzetet alkotó dolomitig eltávolítják
a gyomokat, a fenyőtűalmokat, a
nyers humuszt. A tavalyi tavaszi fel
mérés szerint az 1956-ban felújított
területen négyzetméterenként átla
gosan 15 csemete maradt meg.

*
A kopárok komor tájai után ves
sünk egy pillantást a Kis-Balaton
homlokegyenest ellenkező természetű
vidékére. Itt 400 kh-nyi terület,
szinte egészében tőzeges lápi rét fá
sítása szerepel a programban. A ta
lajvizsgálatok azt mutatták, hogy a
kis-balatoni védő-övezet kiválóan
alkalmas nyárfásításra, ezért főként
nemesnyárakkal, égerrel, fa alakú

Erdőközi Imre a vásárosnaményi erdészet vezetője, Ihász Ferenc zalaszentgróti fiatal
erdőmérnökkel beszélget

fűzfélékkel kezdték meg a fásítást.
Elkészültek a részletes tervek a hé
vízi parkerdő átalakítására és bőví
tésére is. A munkát valószínűleg
már ősszel megkezdik. A mocsaras
terület ég er állományába most más
fafajokat, a többi között mocsári

A zalaszántói erdészet tátikai csemetekertjében erdeifenyő-csemeték sorközi ápolása

ciprust is visznek be. A sikeres nyár
fásítás érdekében az erdőgazdaság
csemetekertjeiben az idén a tavalyi
15 ezer nyársuháng helyett már 150
ezret nevelnek.

Végül beszéljünk arról, hogy a
vadállomány sűrűsége, a korszerű
kényelemmel berendezett új vadász
tanyák Vállusban, Urbéren, Sarvalyon, mind erőteljesebben vonzzák a
vadászokat is, az erdőgazdaság válto
zatos, szép terepére. A magyar va
dászokon kívül az elmúlt idényben
is igen sok külföldi kereste fel a les
helyeket, többek között Belgiumból,
Nyugat-Német országból is.
— Keszthely környéke — mondja
Schneider Jenő igazgató, aki vadá
szati felügyelő is — európai hírű ap
róvadas terület volt. Az egykori hí
res fácános ma parlagon hever, a
vadásztársaság, amelynek bérletében
van, nem sok gondot fordít rá. Pe
dig csekély anyagi áldozattal ismét
értékes, idegenforgalmilag is igen
vonzó, apróvadas területté lehetne
fejleszteni. Az apróvad erdőgazdál
kodási szempontból
is
hasznos.
Nagyvadas területünkön viszont a
vadlétszám korlátozásával, nagyobb
élettér biztosításával értékesebb tró
feákat érhetünk el. Korábban a
rossz ivararányí’ és a túltartott vad
állomány miatt csak 5—6 kg-os tró
feák kerültek terítékre, tavaly, az
említett intézkedések fokozatos be
vezetésének eredményeképpen már
10—<11 kg-os trófeákat is zsákmá
nyoltak külföldi vadászok.
Bisztray Kálmán
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altival
ítant^íi^íi
autódaru szolgáltatja; ezek évi kapa
citása 7X30 000, azaz 210 000 m3.
Az ötéves tervben beszerezni kí
vánt gépkocsira szerelt daruk és
csörlők, valamint rakodó transzpor
tőrök munkábaállítása előtt legfon
tosabb feladatunk a jelenleg rendel
kezésünkre álló rakodógépek, külö
nösen az autódaruk kapacitása jobb
kihasználásának biztosítása.
Ebből a célból a hét. autódaruval
rendelkező erdőgazdaság gépesítési
és szállítási előadói részére május
ban a tatabányai erdőgazdaság terü
letén egynapos tapasztalatcserét ren
deztünk. A gépesítési és szállítási
előadók feladata lesz, hogy az ott
tapasztaltakat saját területükön az
erdészetekkel megismertessék és ér
vényre juttassák.
Ehhez a munkához kívánunk cik
künkkel segítséget adni.

*

Tűzifa-rakodás úgynevezett sima kötéllel

Az
erdőgazdaságok
területén
évente a többszöri rakodásokat fi
gyelembe véve, közel 5 millió m3 fa
anyag járműre rakodását és közel 4
millió m3 faanyagnak járműről lera
kását végzik el az erdőgazdaságok.
Ennek a hatalmas munkának az el
végzésére mindössze 5 százalék gépi
kapacitással rendelkezünk, azonban
rakodógépeink kapacitásának nem
kielégítő kihasználása következtében
az összes anyag géppel rakodása az
1957—58-as gazdasági évben 1 száza
lék körül mozgott és lényeges javu
lás az 1958—59-es gazdasági évben
sem volt tapasztalható.
Ez az alacsony gépesítettség a kö
vetkező okokra vezethető vissza:
1. Az erdőgazdaságok, de főként
az erdészek nem ismerték fel
eléggé a rakodógépek jelentő
ségét, s azt a nagymérvű segít
séget, amit — a kezdeti nehéz
ségek után — ezek a gépek ad
hatnak.
2. Nem ismerik eléggé és nem
kellő mértékben keresik a leg
kedvezőbb munkamódszereket
és munkaszervezési megoldáso
kat.
3. A nem kielégítő TMK is nagy
mértékben csökkentette a hasz
nos üzemóra mennyiséget.
4. A rakodógépekkel nemcsak fát,
hanem egyéb anyagot is rakod
tak erdőgazdaságaink.
Gépi rakodási kapacitásunk zömét
a Német Demokratikus Köztársaság
ból beszerzett 7 „Panther ADK 1/5“
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A kézi rakodás fárasztó, hossza
dalmas, balesetveszélyes és költsé
ges munka. Megfelelő rakodógépek
kel, kezelésükhöz és kiszolgálásuk
hoz értő emberek segítségével a ne
hézségek tekintélyes mértékben ki
küszöbölhetők. A szakszerű kézi- és

aönkköteg-rakodás csúszógyűrűs
felvevő berendezéssel

teher

gépi rakodás összehasonlítását a kö
vetkezőkben foglalhatjuk össze:
1. Mivel a rakodást gép végzi, ke
vésbé fárasztó.
2. Az erdőgazdaságok szűkös mun
kásviszonyait figyelembe véve
a gépi rakodás munkaerőigénye
sokkal alacsonyabb mint a kézi
rakodásé, így az 1 főre eső ter
melékenység jóval nagyobb.
3. A rakodási mértékegységre eső
időszükséglet a kézi rakodásé
hoz viszonyítva alacsonyabb, a
szállítógépek
időkihasználása
kedvezőbb, a szállítási költség
ennek megfelelően alacsonyabb,
különösen rövidebb szállítási tá
volság esetén.
4. A baleseti veszély, főképpen
rönkrakodás esetén jóval ki
sebb, mint a kézi rakodásnál.

Helyes munkaszervezés és szál
lítás esetén a gépi rakodás egy
ségre eső önköltsége alacso
nyabb, mint a kézi rakodás ön
költsége.
6. A gépi rakodás energiaigénye
kb. fele a kézi rakodás energiaigényének.

*

Most lássuk a „Panther ADK 1/5”
autódaru számunkra fontosabb mű
szaki adatait és azokat a szem
pontokat, amelyeket az autódaru
gazdaságos üzemeltetése érdekében
feltétlen figyelembe kell vennünk.
„Panther ADK 1/5” autódaru
Gyártja: VEB. Hebezeugwerk Seb
nitz (Német Demokratikus Köztár
saság)
Legnagyobb hossz: 6000 mm.
Legnagyobb szélesség: 2650' mm.
Legkisebb magasság: 3200 mm.
önsúly: 13100 kg.
Max. hasznos terhelés: 5300 kg.
Max. emelőerő: 5000 kg.
Motor: 4 ütemű vízhűtéses Diesel.
Hengerek száma: 4.
Teljesítmény: 60 LE.
Üzemanyag-fogyasztás: 210 g/LE/
óra.
Üzemanyag-tartály: 100 liter.
Legnagyobb emelőmagasság: 6,00
méter.
Legnagyobb gém-magasság: 7,45
méter.
, • . ,
Max. darukarnyomaték: kitámasz
tással: 10,5 mt. ,
kitámasztás nélkül: 8,2 mt.
4,8 km/óra
1. sebességi fok
9,1 km/óra
2. sebességi fok
15.4 km/óra
3. sebességi fok
20,6 km/óra
4. sebességi fok
31.5 km/óra
5. sebességi fok
4,8 km/óra
Hátramenet
feszültségű, 50
_____ V 220/380
A daru
periódusú váltóáram-hálózatról is
üzemeltethető.
I. Munkatervezés, munkaterület
kiválasztása, előkészítése. A „Pan
ther” , ADK 1/5” autódaru teljesítmé
nye megfelelő anyagelőkészítés, szál

Nagyméretű rönk emelese ollos teher
felvevő berendezéssel

lításszervezés és teherfelvevő szer
kezetek alkalmazása esetén 20 m3/
óra körül mozog. Hogy az autódaru
val ezt a teljesítményt elérhessük és
munkáját éves keretben is ki tud
juk használni, a daru munkáját
előre meg kell tervezni. Ebből a cél
ból ki kell választani és elő kell ké
szíteni az erdőgazdaság területén
azokat a rakodási helyeket, rakodó
í) kat, melyek az autódarunak legalább
1 napi munkát, 150—200 m3 faanya
got tudnak biztosítani. Legkedvezőbb,

hogy a teherfelvevő szerkezetekre
való felkapcsolás minimális időt ve
gyen igénybe. Ezért az anyagot min
den rakodható választék esetében az
ábrák szerint, vagy hasonló módon
ászokfákra kell rakni és rúdanyaggal vagy sarangkarókkal el kell vá
lasztani
egymástól az egyszerre
emelhető mennyiséget. Általában, a
keskeny csíkban elnyúló rakodók a
legideálisabbak, azonban a gyors ra
kodás rövid, mély rakodók esetében
is megoldható.
A tűzifát 1,5 m3-es sarangokban
kell előkészíteni (nagyobb fajsúlyú
anyag esetén ez a szám kisebb lesz),
ebben az esetben három emeléssel
egy tonnás gépkocsi vagy pótkocsi
megrakható. A kötél kihúzásának
megkönnyítésére, vagy a faanyagnak
a platóval parallel való elhelyezke
dése érdekében a gépkocsi platóján
sűríteni kell a párna-fákat, az oldal
védelme érdekében pedig könnyen
leszerelhető rakoncákról
igon-

oldalnézet

e/ö/néze/

Tűzifa-előkészítés

k

ha ezek a helyek időjárástól függet
lenül járható utak mellett vannak,
tehát kiegyenlítő vagy MÁV rako
dók. Bevihető az autódaru azonban
földutakra, esetleg kedvező terepre
is, ha a rakodásra előkészített anyag
nagyobb mennyiségű, vagy pedig
ha biztosítható az, hogy a kedvezőt
len (esős) időjárás kezdetekor az
autódaru a köves útra visszahoz
ható. Ebben az esetben azért kell az
előbbiekre különösen ügyelni, mert
az autódaru közlekedése, tekintettel
magas önsúlyára, a felázott föld
vagy terepútcin nem lehetséges és az
utak felszáradásáig,
autódaruval
való járhatóságáig esetleg hosszabb
idő telne el, s az autódaru hosszabb
időre kiesne a munkából. Ezért az
autódaru gazdaságos kihasználása
érdekében
egyik
leglényegesebb
teendő a munkaterületek körültekin
tő, gondos kiválasztása. Általában
kedvező időjáráskor az időjárástól
függő terepen is dolgozzunk, csapa
dékos időjárás esetén csakis az idő
járástól függetlenül járható rakodó
kon.
II.
Rakodói rend kialakítása,
anyagelőkészítés. Azokon a munka
helyeken, ahol az autódaruval kívá
nunk rakodni, már az anyag közelí
tését, kiszállítását, ill. szállítását
megelőzően meg kell határozni a ra
kodói rendet, azaz az anyagrakatok
térbeli elhelyezését, választékonként!
csoportosítását, közlekedő utakat,
szabad területeket, hogy az autódaru
és a szállító járművek egymáshoz
való térbeli és időbeli viszonya a ra
kodás és szállítás folyamatosságát ne
zavarja.
A rakodási idő csökkentése és
ezen keresztül az autódaru, vala
mint a szállító járművek jobb ki
használása érdekében a faanyagot
úgy kell elhelyezni, előkészíteni,

doskodni. A sarangkarók üzem köz
beni kidőlésének megakadályozására
kikötőláncot kell alkalmazni.
III.
Teherfelvevő szerkezetek és
segédeszközök. Igen lényeges a kü
lönböző
faanyag-választékoknak
megfelelően kialakított teherfelvevő
szerkezetek megválasztása. Az eddigi
gyakorlat szerint nagyméretű rönkök
esetében teherfelvevő szerkezetként
az ollós megoldások a legjobbak. Az
anyag távolról való elfordítására
csáklyákat kell használni.
Kisebb méretű rönkök, valamint
apróbb választék, tűzifa esetében a
teljesítmény
érdekében egyszerre
több darabot kell emelnünk. Erre a
célra a csúszógyűrűs, valamint a si
maköteles teherfelvevő szerkezetek
látszanak a legjobbaknak. Előbbi ál
tal fogott anyag fordítására kender
kötelet, utóbbi esetében szintén

csáklyákat alkalmazunk. Mivei a
kötélkihúzás tekintélyes időt igényel,
több kötél használata szükséges,
hogy a kötelek az anyaggal együtt
utazhassanak.
IV. Munkamódszer, technológiai
fegyelem. Az autódaruval való fa
anyag-rakodás különböző módsze
reit az anyag, illetve a teherfelvevő
szerkezet, továbbá a szállító jármű
milyensége dönti el. Általában 2 fő
elegendő a daru kiszolgálására, meg
felelően megválasztott teherfelvevőszerkezet és megfelelően előkészített
anyag esetén. Váltott teherfelvevőszerkezetek esetén — mély, rövid ra
kodók — 4 fő szükséges, A darukezelőnek, ezt megelőzően ia rakodói
rend kialakítójának arra kell törekednie, hogy amennyiben lehetséges,
a darukezelő szemmel kísérhesse az
anyag útját a felkapcsolástól a szál
lító járművön való elhelyezésig. El
lenkező esetben a segédkezelőnek
kell távolról jelzésekkel irányítani
a darukezelő munkáját.
Az előre kidolgozott munkamód
szerre a darukezelőt és a kisegítő
munkásokat alaposan ki kell oktat
ni és a munkamódszer betartását
szigorúan meg kell követelni. A
munkamódszer betartása a baleset
mentességet és a gazdaságosságot
biztosítja.
Autódaruval csak állóhelyzetben
szabad emelni és lejtős terepen ke
rekeit ékekkel ki kell támasztani. A
daru gémje alatt, valamint a szállító
járművön az emelés ideje alatt tar
tózkodni szigorúan tilos.
V. Teljesítmény és gazdaságosság.
Kedvező teljesítményt akkor kap
hatunk, ha az autódaruval az állan
dó rakodást biztosítjuk, ha biztosí
tunk számára munkaterületet. Tehát
állandó anyag- és j ármű biztositás.
Csökkenteni kell a rakodási időt a
helyesen kialakított rakodói renddel,
megfelelően előkészített anyag biz
tosításával és jól bevált teherfel
vevő-szerkezetekkel. A szakszerűség
határain belül törekednünk kell a
kisegítő munkáslétszám 2, ill. 4 fő
ben való megállapítására. Minden
olyan fizikai és adminisztratív mun
kát, mely a rakodást megelőzően el-

oldalnézel

V*-

oldalnézet
Kisebb méretű rönkanyag előkészítése keskeny hosszú rakodók esetében. Felül: egy
gépkocsirakomány — három emelés. Alul: egy gépkocsirakomány — egy emelés
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végezhető, előzetesen kell elvégezni.
Mindezek betartásával egy 3,5 ton
nás tehergépkocsi 9—10 perc alatt
megterhelhető.
A szállítási távolságtól és útviszo
nyoktól, a szállító járművek milyen
ségétől, valamint a rakodási és lera
kási idő szükséglettől függően előre
meg kell állapítani a biztosítandó

ható legyen. Mindezekkel a kieső
időket csökkentjük.

*

1965-ig a faanyag rakodását orszá
gos szinten az erdőgazdaságok terü
letén 20°/Q-ra kell gépesíteni. Ez a
szám kerek 1 millió m3 faanyag gép
pel történő rakodását jelenti. Az 1

Rönkanyag-előkészítés nagyobb méretű rönkök esetében, amikor egyszerre csak egy
rönköt kell emelni, vagy rövid süllyesztett rakodón kisebb méretű rönkök esetében.
Az utóbbi esetben a rönkköteg felkapcsolása hosszabb időt vesz ugyan igénybe,
azonban két teherfelvevő szerkezettel az emelések gyakorisága növelhető

járművek számát és ezeket a gazda
ságosság érdekében feltétlenül biz
tosítani kell.
A daruval — üzemképessége biz
tosításának érdekében — csak neki
megfelelő útviszonyok mellett sza
bad közlekedni, csak az előírt mun
kamódszerrel szabad vele dolgozni
és a TMK-t lelkiismeretesen el kell
végezni. Tartalék-alkatrészekről ál
landóan
gondoskodni kell, hogy
meghibásodása esetén azonnal javít

millió m3 rakodási kapacitással ren
delkező és 1965-ig beszerzendő gépek
magukban véve nem lesznek alkal
masak ennek a hatalmas feladatnak
az elvégzésére, hanem az erdőgazda
ságok dolgozóinak kell a rakodógé
peket megismerniük, a legmegfele
lőbb munkamódszereket kidolgoz
niuk és azokat eredményesen alkalmazniok.
Balogh Ferenc
főmérnök, OEF.

Gépi rakodás

A szombathelyi ön-felterhelő csörlő munka közben

Az Erdőgazdasági Szállító és Gép
javító Vállalat dolgozói a kongreszszusi versenyben azt tűzték ki célul,
hogy ne csak a pénzügyi eredménye
ket javítsák, hanem jelentős ered
ményeket érjenek el a rakodások
gépesítése tekintetében. A veszpré
mi kirendeltség dolgozói voltak azok
— és ezek közül is a gépjárműsze

relők — akik megbeszélték a lehető
ségeket és elkészítették a gépkocsira
szerelt automatikus fel- és leterhelő
csörlőberendezést. Ugyanebben az
időben a szombathelyi kirendeltség
gépjármű szerelői is hasonló elgondolású automatikus csörlőberende
zést készítettek. Ezeket a csörlőkkel
felszerelt gépkocsikat a veszprémi

Druzsba újítás
Balázs Imre, az egri erdőgazda
ság műszaki újítója sokat érő újí
tással lepte meg a Druzsba-kezelőket. Rájött arra, hogyan kell állan
dóan olajozni a Druzsba-motorfűrész
láncát, s így az eddigi napi egy kiló
olaj helyett ezután csak 25 deka olaj
mennyiségre lesz szükségük a Druzsba-kezelőknek.
A motorra tartályt szerelt, ebből
csepegtető cső vezet a láncig. A cse
pegtető erősségét a tartályon dugó
val szabályozza aszerint, hogy több
vagy kevesebb olajra van-e szüksé
gük.
Az újítás a lánc tartósságát is
meghosszabbítja, mert a Druzsbakezelő a fűrész mozgásirányát a fá
ban könnyebben szabályozhatja. Ez
zel az újítással s a vele járó mun
kakönnyítéssel magyarázzák, hogy a
tiszafüredi erdészet területén a
Druzsba az 50—60 cm rönköket
könnyen átvágja és a döntés sikere
sebb. Ezenkívül egészen alacsony
tuskót vágnak a biztonságosabban
dolgozó Druzsba-gépkezelők. Balázs
Imre újítására felhívjuk a Druzsbakezelők figyelmét.

erdőgazdaság herendi rakodóján mu
tatták be június végén.
Az új csörlőberendezés megvalósít
ja a gépi rakodás bevezetését az erdőgazdasági munkában is, kiküszö
böli a kézi erőt és pénzügyileg is je
lentős megtakarításokat ígér.
A rakodás időtartama tekinteté
ben a bemutató alapján közlünk né
hány adatot: a veszprémi fel- és le
terhelő csörlő 11 rönköt terhelt fel,
az előkészület és a befejezési idő öt
perc volt, a tényleges felterhelési
idő 9 percet vett igénybe. A felter
helt mennyiség kéreg nélkül 2,30
köbmétert tett ki. Ugyanennek a
mennyiségnek a leterhelése mind
össze egy percet vett igénybe. A
szombathelyi csörlő csak felterhelé
seket tud végezni. Ezzel ugyanazt
a famennyiséget, amelyet a másik
csörlő rakott fel, az előkészület és a
befejezési idő beszámításával tizenöt
perc alatt terhelte fel. Mindkét csőr
lőnél a gépkocsivezető mellett há
rom rakodó munkásra van szükség.
A veszprémi csörlőberendezés
újítói Papek Mihály, Csornai István,
Fehér László, Hajdú Mihály és Rét
falvi Károly, a szombathelyi újítók
Koltai Jenő, Jámbor József, ölhon
Flórián, Galankó Lajos és Tamás
Károly. A Szállító Vállalat arra tö
rekszik, hogy még az év folyamán
minél
több Csepel-tehergépkocsit
lásson el az új berendezéssel.
Kovács István
Erdőgazdasági Szállító
és Gépjavító Vállalat
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Az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás egyensúlya
SOK MÉG A TISZTÁZATLAN KÉRDÉS az erdő
gazdálkodás és a nagyvadgazdálkodás egyensúlyának
problémája körül. Ezt kiegészíti még annak a kuta
tása, hogy mi az oka — sokszor még a kerítések elle
nére is — a vadkárelhárítás sikertelenségének. Min
denesetre kimondhatjuk azt a tételt, hogy minden te
rületre érvényes szabály nincsen, de a következőkben
megkísérlem, hogy a felvetődő kérdésekre válaszoljak.
Elsősorban tudomásul kell vennünk, hogy a vad
nemcsak az erdőben, hanem az erdőből él! Az erdőt
életközösségnek kell tekintenünk, ahol legfontosabb a
fák szerepe, de befolyást gyakorolnak a környezeti té
nyezők a talajtól az éghajlati adottságokig, a növény
világtól az állatvilágig. Mindig hibát követünk el, ha a
környezeti tényezők közül csak egyet emelünk ki és a
többivel semmit, vagy csak keveset törődünk.
Másodsorban ismernünk kell az erdő vadeltartó
képességét, vagyis azt a vadállománymennyiséget,
amelyet még érzékeny károsítás és az állomány minő
ségi hanyatlása nélkül az adott — vagy esetleg meg
javított — viszonyaink között tarthatunk. Az egyszerű
ség kedvéért megismétlem itt azt a meghatározást,
amit egy előadásomban használtam:
„ha a vadállomány mennyiségét a terület telített
ségi fokának (vagyis a vadeltartóképesség felső ha
tárának) elérése után emeljük, akkor az állomány
emelkedő létszáma fordított arányban lesz a trófeák
minőségével, vagyis amilyen mértékben emelkedik
az állomány mennyisége a telítettségi fok elérése
után, ugyanolyan mértékben fokozatosan csökken
a trófeák minősége és a vad testsúlyának az ér
téke.”
Telítettségi fok az az állapot, amikor már olyan
létszámú vadállományunk van, hogy ott érzékeny erdő
gazdasági vagy mezőgazdasági károkozás nélkül több
vad nem tartható. Két telítettségi fokot különbözte
tünk meg: a nyári vadeltartóképességet vagy telí
tettséget és a téli vadeltartóképességet vagy telített
séget. Általában a legtöbb terület téli vadeltartóképes
sége mélyen alatta van a nyárinak, ezért a területen
eltartható vadlétszám megállapításakor mindig az ala
csonyabb — tehát a téli — vadeltartóképességgel szá
moljunk. Ne tévesszük össze a vadeltartóképességet a
törzsállomány létszámával, mert a törzsállomány az az
állománymennyiség, amely biztosítja a következő évre
a tartani tervezett állomány elérését. A terület vadel
tartóképességének — vagyis a telítettségi foknak —
megállapítása azonban az első lépés a törzsállomány
létszámának meghatározásához.
A TÚLZOTTAN NAGYLÉTSZÁMÚ vadállomány
nemcsak az erdőgazdaságra, hanem a vadgazdaságra
nézve is káros. A tűrhetetlen mérvű vadkároknak
azonban csaknem minden esetben több oka szokott
lenni, többnyire az erdő- és vadállomány közötti hely
telen egyensúly vagy a helytelen vadgazdálkodás vagy
mindkét tényező egyaránt szerepet játszik.
Az egyes területek vadeltartóképességét a környe
zeti tényezők szabják meg. Ezt néhány példával sze
retném megvilágítani. Például elegyetlen, többnyire
egykorú, kevés alj növényzetű fenyőerdő egy hektárnyi
területén évente mintegy 25 kg vadtakarmánnyal szá
molhatunk. Elegyes fenyő- és lomberdőben közepes
cserje és bokorszint mellett 50 kg-mal; elegyes, de csak
lombfafajokból álló, közepes cserje- és bokorszintű, de
dús füállományú erdőben 75 kg-mal; míg elegyes, többkoronaszintű lombfafajokból álló, jó cserje- és bokor
szinttel alátelepített és dúsfüvű erdőkben 100 kg-mal
számolhatunk évente egy hektáron. A terület vadel
tartóképességét emelhetjük is, például bokor- és cserje
szint betelepítésével, etetéssel, vadföldekkel stb. Az
utóbbi esetben a vadföld, illetve vadrét takarmány
hozamával is számolhatunk; például, ha egy hektár
vadrét hozama 12 000 kg, akkor állományunkat mint
egy fél hektárnyi területű rét beállításakor egy szarvas

sal növelhetjük. Ugyanis egy szarvasra naponta kb.
15 kg, egy őzre 3,5 kg, egy nyúlra 1,3 kg takarmányt
számíthatunk.
A VADELTARTÓKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA
után nézzük meg, hogy mi a helyzet sikertelen vadkár
elhárítás, illetve a helytelenül vezetett kerítések követ
keztében beálló vadkárosítással kapcsolatban. Hiszen a
kerítést nyilván azért építették, mert a vadat nem
akarták kilőni, hanem csak elválasztani a féltett cse
metéktől. És mi lett az eredmény?
Megesett, hogy a nagy területet elzáró kerítéssel
a vadat kiszorították megszokott környezetéből és új
élőhelyre kényszerítették. Az is megtörtént, hogy el
kerítették előle a megszokott pihenőhelyeket, a téli
beállóhelyeket stb. Más helyen, a bekerítés után, már
jóval kisebb területen — anélkül, hogy a megmaradt
rész vadeltartóképességét emelték volna — ugyanazt a
létszámú vadállományt akarták megtartani, holott az
már nem találta meg az erdei füvek, gyomok, cserjék
stb. növényzetében a szükséges mennyiségű és minő
ségű táplálékot. Az új helyen esetleg még kellő nyu
galma sem volt, nem tudott zavartalanul pihenni és
addig nem tapasztalt rossz tulajdonságokat vett fel,
például hántani kezdett. Megállapítható, hogy az 1950—
58 közötti időszakban a vadtenyésztési szempontból
helytelenül épített kerítésrendszer következtében több
helyen indult meg a hántás.
Egyes helyeken olyan nagy területeket kerítettek
be, hogy onnan a vadat kilőni nem tudták és az a ke
rítésen belül úgyszólván a csemetéken élt. Ugyancsak
nagy hiba az is, hogy a bekerített területek ajtóit
nyitva hagyják. A vad könnyen bemegy, de annál ne
hezebben jön ki. Különösen akkor következik be az
utóbbi eset, ha a „beugrók” — vagy ilyen esetben
inkább „kiugrók” — rossz helyen és úgy épültek, hogy
nem alkalmasak a vad kiugratására. Az is megesik,
hogy a kerítés túlságosan alacsony, vagy az anyaga
tönkremegy és a vad átjár rajta. Ezek az utóbbi esetek
természetesen egyszerű hibák, amelyeket könnyű ki
javítani a kerítések állandó ellenőrzésével.
Az is megtörtént, hogy a bekerített területre be
jutott szarvas, a számára szokatlan új helyen régi tu
lajdonságaitól eltérően viselkedik. Például amíg a
szabadban csak a fenyőcsemetéket csipkedte le, addig
a bekerített területen csak elvétve előforduló lombfa
fajokat károsította. Ez a jelenség is mutatja, milyen
nagy fontossága van a biológiai vadkárelhárításnak,
amelynek során azt eszi a vad, amit neki szántunk és
nem azt, amit oktalanul kiválaszt. Vagy más esetben:
ahol addig sohasem fordult elő hántás, a bekerített
területre került szarvas hántani kezdett, majd a kerí
tés lebontása után ismét abbamaradt a károsítás.
LÁTJUK TEHÁT, hogy még ha a vadeltartóképesség
figyelembevételével állapítottuk is meg az állomány
létszámát, akkor is megtörténhet, hogy a helytelenül
épített kerítés vagy a vadtenyésztési szempontból
nagyon kedvezőtlenül vezetett elő- és véghasználatok
következményeképpen vagy zavaró hatásokra stb. be
következhet a károkozás, s ezt a biológiai vadkárelhá
rítás megszervezéséig, kémiai, mechanikai stb., több
nyire csak tüneti kezelést vagy ideiglenes védelmet
jelentő eljárásokkal csökkenthetjük.
Lényeges az, hogy ne csak kizárólag a faállomány
vagy kizárólag a vadállomány*"éfdekeit nézzük, hanem
a kettőt hangoljuk össze. A' vadkár elhárítás céljaira
épített kerítések felállítása előtt tehát feltétlenül fog
lalkozzunk a vad életszokásaival és ezeket is vegyük
figyelembe. Az egyoldalúság sohasem jó, de ritkán
bosszulja meg magát annyira, mint abban az esetben,
ha csak a fák, vagy csak a vad érdekeit akarjuk
szolgálni.
HÁNTÁS ESETÉN sokkal kevésbé költséges a
„V”-fák bekötése vagy bekenése, mint az, hogy csak
beszélünk a vad károkozásáról, de kerítés létesítésén
kívül mást nem teszünk az elhárítás érdekében. A hán
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tás elleni védekezés eljárásait az Erdészeti Ku
tatások 4. számában részletesen ismertettem, ezen
kívül több helyen — többek között az Erdőgazda
ság és Faipar hasábjain is — írtam erről, csak
éppen alkalmazni kellene az eljárásokat. A kémiai el
hárítás bevezetése előtt ajánlatos a kencéket kisebb
területen még nyáron kipróbálni és ősz végén csak
akkor használjuk nagyobb mértékben, ha a kezelt
fákon nem észlelünk káros elváltozást. Előfordulhat
ugyanis, hogy ugyanazon recept szerint készült keverék
egyszer ártalmatlannak bizonyul, más alkalommal

pedig ártalmakat okoz, mert az alapanyagok hatása
néha, azok tisztátalan volta vagy előállításuk külön
bözősége miatt, eltérő. A hántás megakadályozására
egy idényre házilag is készíthetünk kencét, például
mészből, enyvből és durva homokból álló keveréket.
Tudom, hogy könnyebb tanácsot adni, mint azt
kivitelezni, de azt is megállapíthatjuk, hogy csak közös,
jóakaratú, az erdő- és vadgazdálkodás szempontjait
egyaránt tekintetbe vevő munkával oldhatjuk meg
eredményesen a vadkárelhárítás feladatát.
Szederjei Ákos

Látogatás
a Balaton Múzeumban
Az átforrósodott utca után kellemes hűvösség fo
gadja a belépőt a keszthelyi Balaton Múzeumban. Azok
nak, akik régebben már jártak itt, mindjárt a belépés
kor szokatlan a kép. A nagy előcsarnok oszlopait, a
lépcsőház oldalfalait valósággal elborítják a szebbnél
szebb különleges vadásztrófeák, kapitális szarvasagan
csok, mufloncsigák, vaddisznóagyarak, a sarkokban
múzeális értékű, díszes fegyverek idézik ki tudja hány
száz év előtti vadászatok emlékét, az egvik teremben
pedig mintha a trópusok egzotikus világa tárulna elénk.
Ennek a teremnek gazdag gyűjteményét magyar va
dászok: Kittenberger Kálmán, Széchenyi Zsigmond, dr.
Mészáros Kálmán trópusi vadászzsákmányaiból» fény
képfelvételeiből, magyar és idegen nyelveken megjelent
könyveiből állították össze. A gyűjtemény értékét és
érdekességét azonban nemcsak különlegessége, egzoti
kuma jelenti, hanem az a körülmény is, hogy a három
nagy magyar vadász életműve most szerepel először
együttes kiállításon.
A keszthelyi erdész-vadász találkozó alkalmából
nyitották meg a kiállítást, s most, több mint egy hónap
után azt szeretnénk látni, milyen érdeklődés nyilvánult
meg iránta a szakemberek és a nagyközönség részéről
milyen tanulságokat szűrhetett le eddig a rendezőség és
a kiállításnak szállástadó múzeum vezetősége.
Sajnos kissé elkéstünk. Mert igaz ugyan, hogy a
kiállítás októberig tart nyitva, de a látogatók már a
megnyitástól számított második héttől, vagyis július
közepétől kezdve csalk erősen megcsonkított formában
láthatták a kiállítás anyagát. Nem tudtuk pontosan
megállapítani, hogy hogyan és miért, de tény, hogy az
erdészeti kiállítás anyagát eltávolították a múzeumból.
A keszthelyi erdőgazdaság vezetősége nagyon fájlalja,
hogy a múzeum vezetősége előzetes megállapodásuk
ellenére, felsőbb erdészeti szervekkel történt megbe-

A vadászati kiállítás a Balatoni Múzeumban

szélésére és főként helyhiányra hivatkozva idő előtt
„kilakoltatta” az erdészeti anyagot, amely semmivel
sem volt szegényesebb és értéktelenebb — főként a
szakemberek számára —, mint a vadászatié.
így látogatásunkkor már csak azoknak az elbeszé
léséből tudtunk fogalmat alkotni arról, hogy milyen is
volt a kiállítás erdészeti része, akik látták. De még ilyen
formán is érdemes beszámolni egyik-másik érdekes da
rabjáról. Bemutatta a 'kiállítás a gépesítés fejlődését a
legegyszerűbb fűrésztől a Druzsbáig és a gyűrűsfogas
egyszemélyes motorfűrészig, az erdőgazdálkodás új, kor
szerű útjait, így talajvizsgálati berendezéseket, talajszelvénykollekcióval, három hatalmas tablón a baleset
elhárítást, egy zirci erdész különleges fafajtatörzsgyűjteményét, az erdőrendezésnél alkalmazott légi felvételeket
és a felvételekhez használt műszereket. A kiállítás
akkori látogatói szerint az erdészeti rész összeállításánál
inkább az ismeretterjesztés volt a cél s ezt el is érték,
mert még a szakemberek számára is sok újat, tanul
ságosat tudott mondani a gondosan válogatott anyag.
Hiába kerestük már a kiállításon az Országos Erdé
szeti Főigazgatóság múlt évi emlékezetes sikerű vadá
szati fotópályázatának a képeit is. Ezek hiánya miatt
bizony nem annyira a múzeum vezetőségét,» mint inkább
a kiállítás rendezőit kell elmarasztalnunk. Mégpedig
először is azért, mert a művészi fényképanyagot vala
hogy különállóan kezelték, nem a kiállítási termek falán
helyezték el, hanem albumba fűzték össze s cl kis asz
talkán szerényen meghúzódó albumot csak az lapozta
végig, akinek éppen a szemébe ötlött. De még nagyobb
hiba volt, hogy az erdészeti kiállítás kilakoltatott anya
gával együtt ezt az albumot is elvitték a múzeumból,
holott a helye a vadászati anyag között lenne!
Annak ellenére, hogy egy hónappal a megnyitás
után és két hónappal a zárás előtt már csak „fél” kiállí
tást találtunk Keszthelyen, tanulságok levonására mégis
— vagy éppen ezért? — alkalmunk volt. Az első az,
hogy a közönséget érdekli a téma. Dr. Sághi Károly,
a múzeum igazgatója elmondta,» hogy a kiállítás meg
nyitása óta észrevehetően megnőtt a múzeum látogatott
sága. Az elmúlt hónapban közel 18 ezren keresték fel
a kiállítást. Az igazgató szerint ebből azt a tanulságot
kellene levonni, hogy indokolt lenne állandó jellegű
vadászati kiállítás berendezése, a jelenleginél még gaz
dagabb, főként hazai anyagból. Keszthelyen igen sok
külföldi vendég is megfordul, nem lenne érdektelen
bemutatni nekik a magyar vadászati lehetőségeket. Te
kintettel a külföldiekre, idegen nyelvű magyarázó szö
vegeket is célszerű lenne elhelyezni, jelenleg viszont
még a magyar látogatók is alig kapnak tájékoztatást a
hiányos, szűkszavú feliratokból.
Ugyancsak helyeselni lehet dr. Sághi Károlynak azt
a javaslatát, hogy a kiállítás tartama alatt ismételjék
meg az erdész-vadász találkozó megnyitása alkalmából
elhangzott rendkívül érdekes előadásokat a közönség,
az üdülők előtt is. Ha az erdőgazdaság vagy a Főigaz
gatóság közbenjárna az előadásokat rendező Hazafias
Népfront megyei szerveinél, bizonyosan lenne mód arra,
hogy ismét sok százan hallgathassák meg Széchenyi
Zsigmond vagy dr. Mészáros Kálmán afrikai útibeszá
molóit.
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és a faipar együttműködése
A következőkben befejezzük la
punk miskolci ankétjának anyagá
hoz érkezett hozzászólások közlé
sét.

A fűrészek szakemberei
adjanak tanácsot a helyszínen
Iparunk átalakulása természetsze
rűen magával hozta az erdőgazdasá
gok iparifa-kitermelésének növelé
sét. Az ezzel kapcsolatban jelentkező
nehézségeknél figyelembe kell ven
ni, hogy hazai fűrésziparunk részben
még elavult, részben pedig erősein
központosított. Az erdőgazdaságok
által termelt faanyagok minőségi
romlás nélküli feldolgozásának leg
jobb módszerét abban látnám, hogy
lehetőség szerint egy erdőgazdaság
csak egy- vagy két fűrészvállalattal
álljon szemben. Kívánatos volna az
is. hogy a fűrészek szakemberei a
termelés helyén adjanak közvetlenül
tanácsokat a felhasználható iparifaválasztékok hossztolásában. Ezáltal
elkerülnénk a fölösleges minőségi ki
fogásokat is. Az erdőgazdasági adott
ságokat figyelembe véve meg kell
állapítnunk, hogy csak egyféle osz
tály vagonba rakása a legtöbb eset
ben nem oldható meg.
Gerencsér Gyula
Szolnok.

Az ütemes szállítás feltételei
Avar Károly vitaindító előadása
többek között foglalkozott az erdő
gazdasági szállítások ütemességével.
Véleményem szerint ez a kooperá
ció egyik legérzékenyebb problé
mája. A fűrészüzemek egész éven át
azonos számú dolgozóval egyenletes
ütemben dolgoznak és ehhez a fa
anyagok odaszállítását is egyenlő
ütemben kívánják. Ezt azonban az
erdőgazdaságok nem tudják megol
dani. A gyorsütemű kiszállítás je
lentős anyagi áldozattal jár; még
költségesebbé teszi a kiszállítást,
hogy azok legnagyobb részét az őszi
és tavaszi esőzések idején kell elvé
gezni, amikor az útviszonyok a leg
rosszabbak. További anyagi áldoza
tok árán azonban mégis biztosítható
az ütemszerű szállítás, a köves utak
mellett kiépítendő nagy, közbenső
rakodókkal. Kérdés azonban, nem
lenne-e olcsóbb a fűrészüzemek
rönk-befogadóképességének növelé
se?
Helyteleníti Avar Károly, hogy
egyes erdőgazdaságok többlet-terme
lésüket megállapodás-ellenesen bezú
dítják az ipari üzemekbe, hogy a mi
nőségi romlás a faipari vállalatoknál
következzék be. Szerintem szállítani
csak kiutalás és szállítási szerződés
birtokában lehet. Ha ez megvan, ak

kor csak dicséretes, ha az erdőgaz
daságok a minőségi romlás megelő
zésével igyekeznek minél előbb le
szállítani a fűrészrönköt a fűrész
üzemekbe, még ha az többlet-terme
lésből származik is.
Ami a minőségi osztályok szerinti
szétválogatást illeti, véleményem sze
rint kísérletképpen egy-két erdőgaz
daságnál ezt be lehetne vezetni, de
a fűrészüzemnek meg kellene egyez
nie a szállító erdőgazdasággal a fel
számítható százalékos felárra vonat
kozólag, mert természetesen a szét
válogatás az erdőgazdaságoknál nagy
miLnkaráfordítással jár, amit csak
anyagi megtérülés esetén vállalhat
nak.
Czuppon Károly
erdőmérnök, Veszprém.

Külön üzemet a kisebb
mennyiségű fanemek
feldolgozására
Néhány gondolattal szeretném ki
egészíteni a miskolci vitaülés anya

gát. Természetes, hogy a kooperációt
úgy kell tovább építeni, hogy az er
dőgazdaság és a fűrész-lemezipar
kapcsolatát minél szorosabbra fűz
zük. Nem vitás, hogy az erdőgazda
ságok a darabolásnál döntő mérték
ben megszabják a faanyag feldolgo
zásának lehetőségét. Ezért nagyon
figyelemre méltó az a javaslat, hogy
egyes erdőgazdaságok egy bizonyos
fafajt csak egy fűrészüzembe szál
lítsanak. így elérhető lenne, hogy az
értékesebb állományok kitermelése
kor a fűrészipar szakembereivel kö
zösen vitassák meg a kitermelés és
darabolás irányelveit.
A kisebb tömegben előforduló, de
értékes fafajok — feketedió, cseresz
nye, körte, barkócaberkenye, juha
rok stb. — megmentését az elkallódástól csak úgy látom biztosított
nak, hogy ezek feldolgozására az
OEF külön üzemet jelölne ki, ahová
az ország egész területéről minden
erdőgazdaság szállítaná a kijelölt
anyagokat. Ezzel az értékes fafajú
rönkök továbbfeidolgozása, illetve
felhasználása sokkal tervszerűbb és
megnyugtatóbb volna.
Végül még hangsúlyozom, hogy
nagyon kívánatos lenne, ha az erdő
gazdaságok nem hanyagolnák el a
talpfának való anyagok talpfahossz
ban való termelését, mert a talpfa
végek levágásával sok anyag kalló
dik el, amit helyes gazdálkodással
meg lehetne menteni.
Leskó János
erdőmérnök,
a Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság
fűrészüzemének vezetője.

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

Ai erdei vasutak helyzete
Az erdei vasutak előadói a közel
múltban
Mátraházán értekezletet
tartottak. Az erdei vasutak az el
múlt gazdasági évben 610,3 km üze
mi vonalhosszon, 24 vasútüzem ke
retében 34 gőzmozdony és 37 motor
mozdony segítségével kereken 1 mil
lió tonna személy- és áruszállítást
bonyolítottak le. Ebből tisztán fa
anyagszállítás 308 737 tonna volt; az
erdőgazdaságok
faanyagszállításai
ból az erdei vasutak 26 százalékban
veszik ki a részüket.
Az értekezlet a következő fonto
sabb tanulságokat rögzítette:
1. A gazdaságosabb vontatás érde
kében elő kell készíteni a dieselesítést és annak kifejlesztése során a
gőzmozdonyokat inkább csak a na
gyobb tömegű szállításoknál kell al
kalmazni.
2. Be kell vezetni a hosszú sínesítést — sínhegesztést — elsősorban a
korlátolt közforgalmú vasutaknál.
3. A takarékosság és a pályák mi
nőségének emelése érdekében a sín
cserékből kikerült, használt, de jó
minőségű sínanyagot és kötőszert ott
kell felhasználni, ahol az minőség
javulásra vezet.
4. A gazdaságosság
érdekében
mindent el kell követni a párhuza
mos szállítások elkerülése érdeké
ben.

5. A tervszerű megelőző karban
tartás minőségét mind a pályán,
mind a gördülő anyagon meg kell
javítani.
6. A személyszállítással kapcsolat
ban felmerülő igények kielégítésére
vegyes, illetve rövid motorvonatokat
kell bevezetni.

Megjelent az OEF Szakszervezeti
Híradója. Tartalmas, érdekes füzet
ben számol be az OEF szakszerve
zeti bizottsága az elmúlt félév szak
szervezeti eseményeiről, így a többi
között a bizottság szociális, kultu
rális és sporttevékenységéről, fog
lalkozik a tájékoztató a pártkong
resszus előkészületeivel, az Alkot
mány 10. évfordulójának jelentő
ségével, a fotoszakkör munkájával,
ismerteti az új könyveket, ezen
kívül riportokat • úti beszámolókat
is közöl. A jövőben negyedéven
ként megjelenő Szakszervezeti Hír
adó első számának bevezetőjében
dr. Balassa' &ytfla miniszterhelyettes,
az OEF vezetője üdvözli a széles
körű érdeklődésre számot tartható la
pot, amely a dolgozók bevonásával,
a kollektív szellem erősítésével hat
hatósan hozzájárulhat az OEF hiva
tali és társadalmi munkájának to
vábbi javításához.
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a gurítófa felpattant és fejbe
sújtotta;
balesetét ekkor nem vették ko
molyan, tíz napon keresztül még
tovább dolgozott, de mind kínzóbb
fejfájásra panaszkodott. Kórházba
vitték, de már a kórházi ápolás sem
tudta megmenteni.
Ugyancsak a szilvásváradi erdé-

szetnél érte halálos baleset. Varró
László 42 éves természetvédelmi őrt.
Varró a kitermelendő fűzfa oldal
ágait létrán állva fűrészelte le. Ami
kor az erdész tilalma ellenére
befűrészelte á törzsrészt,
a fa felhasadt, fejbesújtotta
és az 5 méter magas létráról olyan
szerencsétlenül esett le, hogy kór
házba szállítása után meghalt.
Anda Viktor 48 éves rakodómun
kás a keszthelyi erdőgazdaság uzsai
erdészetének
területén
pótkocsit
akart az Sz—80-ashoz kapcsolni.
Eközben
feje a pótkocsin szabálytalanul
terhelt rönk kiálló bütiije és a
traktor csörlője közé szorult.
Kórházba szállítása alatt meghalt
Az uzsai erdészet dolgozója volt
Hardi József 45 éves rakodómunkás
is, aki április 16-án egy vontató első
pótkocsiján utazott. A pótkocsi ol
dalfalán ült s egy zökkenőnél elvesz
tette az egyensúlyát, leesett és
a második pótkocsi kereke
halálra gázolta.
Harmadik halálos baleset is tör
tént nemrégiben az uzsai erdészet
nél. Horváth Károly 26 éves dömper
vezető a kavicsbánya területén szál
lítás közben
szakadékba zuhant,
a dömper felborult, maga alá te
mette Horváthot, aki azonnal meg
halt.
Az első fél év utolsó halálos bal
esete Szabó Lajos 11 éves tanulót,
időszaki csemetekerti dolgozót érte
a dunaártéri erdőgazdaságnál. Ebéd
idő alatt tilalom ellenére a csemete
kert melletti Duna-csatornában
fürdött és közben vízbe fulladt.
Szomorú intő jel a dolgozók és a
felelős vezetők számára egyaránt
ennek a kilenc emberéletnek könynyelmű pusztulása.
Szabó József OEF előadó

A Bükkben, Aggtelek környékén,
Tokajhegyalján, a Sajó, a Hernád
völgyében temérdek gombát szednek
a lányok és az asszonyok. Az erdők
ben most kezdődik a gombaszüret.
A lányok és az asszonyok üres ko
sárral és szabad erdei mozgást biz
tosító igazolvánnyal indulnak, hogy
aztán az erdőt járva telt gombás ko
sarakkal térjenek vissza. Mindanynyian hasznos munkát végeznek,
mert nemcsak arról gondoskodnak,
hogy ízletes gombaleves, gombapap
rikás, gombás rizottó, töltött gomba
kerüljön az asztalra, hanem a mun
kájuk révén igen jelentős deviza
forintot is biztosítanak a népgazda
ságnak.
Kányban, Perecsén, Pamlényban,
meg az egész Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szedik most a róka-,
a tinóru-, a csiperkegombát. Ezek egy
részét apróra szeletelik, házilag szá
rítják, de az átvevőhelyeken főzés
útján is tartósítják a begyűjtött
gombamennyiséget. A gombát üstök
ben, katlanokban főzik az asszonyok,

akárcsak ősszel a szilvát szokták.
Persze a gombába is belemegy
a kukac, akárcsak a cseresznyé
be vagy a szilvába. Ez pedig
komoly hiba, mert a kukacos
a járatos gomba veszít értékéből,
kevesebbet ér, az ilyet nem szívesen
veszik majd meg télen a pestiek,
meg a külföldiek. Van is vita az át
vételkor. Hát hogyne, a kukacjárta
csatornák a gombán alig látszanak,
de az átvételkor olykor nagyítóval
is vizsgálják a gombát, hogy csakis
jó és egészséges gomba kerüljön a
piacra. Nagyítóra azért van szükség,
mert a kukac útja, járata szabad
szemmel alig látható.
Nemcsak Észak-Magyarország, ha
nem a Bakony, a Mecsek, a Dunán
túl lányai és asszonyai által gyűjtött
erdei gombaféleségeket is Miskolcon
kezelik és raktározzák, az Erdei Ter
mékek Vállalatának gépesített, kor
szerű üzemében. Innen kerül va
gonba, Budapestre, onnan exportra
az erdőkből gyűjtött értékes gomba
mennyiség.

PILLANATKÉPEK

ci pilisi erdőgazdaságból és

<3zekdendrei kocsigyárból

Július eleje. A szentendrei erdé
szet már mindéin termelését befe
jezte. Kereken 10 000 köbméter fa
anyagot kitermeltek, közel 7000 köb
métert már kiközelítettek és elszállí
tottak. Mintegy 100 holdon folytat
nak mezőgazdálkodást és fedezik a
saját fogataik takarmányszükség
letét.

az anyagtakarékosságot, a munka
idő-kihasználást és a termelékenysé
get értékelik üzemrészenként és dol
gozónként. Negyedévenként összege
zik az eredményeket és jutalmakkal
serkentik a dolgozókat további jó
munkára. Bizakodva néznek az év
második felének feladataira, mert
új gyártmányokat állítanak be a mű
szaki fejlesztés keretében. így töb
bek között az erdőgazdaságok részére
200 csörlőt gyártanak, a fennakadt
fatörzsek lehúzására és 140 000 me
legágyi ablakkeretet készítenek.

*

De az egész pilisi erdőgazdaság te
rületén hasonló a helyzet. A terme
lések már végetértek, csak a szállí
tások folynak. A mezőgazdasági te
rületek súlypontja Bajna és környé
ke: az itt folyó gazdálkodás kéthar
madában biztosítja az egész gazda
ság takarmány szükségletét és idén
már felére csökkentették a mezőgaz
dasági ráfizetést.

*

Nem tartozik ugyan a pilisi erdő
gazdasághoz, de itt működik a terü
leten a Szentendrei Kocsigyár. Gál
igazgatóval beszélgetünk. A kong
resszusi versenyben új módszereket
alkalmaztak, a művezetők a bizal
miakkal közösen dolgoztak ki egy
pontozási módszert, ahol a minőséget,

*

Az erdőgazdaság központjában e
csoportos szállítás
megszervezése
volt a legfőbb gond. A szállítási
költségeknél 20 százalékos megtaka
rítást értek így el. A 84 000 köbmé
teres termeléssel a nyár elejére vé
geztek és a szállítások időarányosan
folynak. A gazdaság jövedelmezősé
gét döntő módon meghatározza a
négy fagyártmány-termelő üzem:
Esztergomban, Süttőn, Szentendrén
és Visegrádon. Az így nyert jobb
termelési érték biztosítja, hogy
kongresszusi felajánlásukat teljesíteni
tudják.

Kilenc halálos baleset félév alatt
Kilenc erdészeti dolgozó esett ha
lálos baleset áldozatául az első fél
évben. Bár legtöbbjük nem üzemi
baleset, mégis figyelmeztetőül és ta
nulságul közöljük rövid leírásukat
s csak annyit fűzünk hozzájuk hogy
több figyelemmel, körültekintés
sel, az óvórendszabályok betar
tásával mind a kilencet el lehe
tett volna kerülni.
Az év első halálos balesetének
áldozata Gál Lajos 33 éves éjjeliőr
volt. Az ÉRDÉRT Vállalat debreceni
telepe mellett
a vonat halálra gázolta.
Még egy halálos baleset történt
januárban: 29-én Nyers József, a
mecseki erdőgazdaság 38 éves ács
dolgozó j a
szabadságideje
alatt fakitermelést végzett az egy
szerű kezelésű erdőbirtokossági er
dőben.
Helytelen döntéselőkészítés után
egy fa felhasadt,
s olyan súlyos koponyasérülést oko
zott, hogy Nyers József a helyszí
nen meghalt.
Sz. Kovács József 29 éves fakiter
melő a Zemplén-hegységi erdőgazda
ság füzérkomlósi erdészeténél feb
ruár 10-én körülbelül tíz méter tá
volságról nézte a döntők mun
káját.
Egy ág visszacsapódott s halá
los fejsérülést okozott
Sz. Kovácsnak.
Két nappal később, február 12-én
Kiss F. József 55 éves rakodómun
kást érte halálos baleset a szilvás
váradi erdészetnél. Gépkocsileterhe
lésnél

---------------
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Verseny a minőségért, a jobb technológiáért

a gyöngyösi fűrészen
Ügy szoktuk meg, hogy amikor
valahol a kongresszusi versenyre
terelődik a beszélgetés, ívnyi pa
pírok kerülnek elő, amelyeken
számoszlopokká alakulva sorakoz
nak a vállalások és a teljesítések
adatai. Ez helyes is, hiszen a ver
senyadatok számai a legbeszéde
sebb számok, ha kissé szárazon is,
de sok mindent hűségesen elmon
danak a szóban levő vállalat vagy
üzem munkájáról. Az Északma

gyarországi Fűrészek gyöngyösi
telepén számadatokat alig lát
tunk, mégis megértettük, hogy
ebben a tenyérnyi üzemben is
milyen
változásokat
hozott a
kongresszusi verseny. A dolgozók
megértették, hogy üzemük adott
ságai mellett csak úgy remélhet
nek sikert a versenyben, ha szám
űzik a selejtet s a lehető legmaga
sabb kihozatalt biztosítják.

Nehéz röviden végigkísérni azt
a folyamatot, amíg megtalálták az
ehhez vezető utat: a helyes technológiát,
amíg
eljutottak
a
Feldman—Sapiro-vágásmód
széleskörű alkalmazásáig, az ;átlagosnál silányabb cserrönk — túl
nyomórészt ezzel dolgoznak - —
legcélszerűbb feldolgozási mód
jáig.
— A cserrel való helyes bánás
módot kellett először kidolgoz
nunk — mondja Bogár József
telepvezető. — Az osztályozott
gömbfát már a külső jelek — fa
hibák, fabetegségek — alapján
szelektáljuk, így a gyűrűs elvá
lásból és a cser széteső voltából
adódó hibákat sikerült kiküszö
bölni. Elértük, hogy csernél és

akácnál sem a tárolási, sem az át
adási selejt nem haladta meg a
2—3 százalékot.
— A legnagyobb gondossággal
járunk el az osztályozásnál; míg
leginkább 5 cm-es ugrásokkal
szokták osztályozni a rönköket,
.mi bevezettük a 3 cm-es vastag
sági osztályozást. A tölgyrönköt
például 13 rakatba osztályozzuk,
18—45 cm között. Nyolc rakatot
ad a tölgy fűrészrönk, hármat a
dongarönk, kettőt pedig a talpfarönk, A cserrönköt kilencfelé
osztályozzuk, három rakatba a
fűrészrönköt és két-két rakatba a
talpfarönköt, a bányászéldeszka
és a dongagyártási rönköt. Akác

ból kétféle osztályozást kap a
fűrészrönk és ugyancsak kettőt a
talpfarönk.
Az aprólékos osztályozás, mint
a telepen láttuk, tulajdonképpen
csak látszat szerint jelent több
munkát, de a feldolgozás folyama
tosságával s azzal, hogy a selejtet
már a munkafolyamat legelején
sikerül „megfogni“, a munkabe
fektetés kamatostól megtérül. Az
előkészítés alaposságával s a gyár
tási technológia pontos betartásá
val a gyöngyösi fűrésztelep dolgo
zói a legkisebb csúcsátmérőjű
anyagból a legnagyobb fűrészáru
vastagságot hozzák ki. A kong
resszusi verseny kezdete óta két
szer annyi, de jobb minőségű frízt
termelnek, mint azelőtt s ha egyéb
fagyártmányaik mennyisége nem
is emelkedett ilyen arányban, a
minőségi javulás mindegyiknél
szembeötlő.
Az Északmagyarországi Fűré
szek négy telephelye közül a
gyöngyösinél adódik a legkeve
sebb probléma, bár ez a telep dol
gozik a legmostohább körülmé
nyek között, főként ami térbeli
adottságait illeti. Különösen sokat
jelentett a kongresszusi felaján
lások
teljesítésében,
hogy
az

üzem párosversenyre lépett a pálházi teleppel. A telepek szakszer
vezeti bizottságai havonta értéke
lik a párosversenyben elért ered
ményeket.

A szombathelyi
rekonstruált üzem
munkálatai befejezéshez közelednek.
A teljes üzembeállás küszöbén érde
mes elmondani, hogy az évek óta
folyó munkálatokban Hangyái Tibor
igazgató és Weber József főmérnök
vezetésével a Nyugatmagyarországi
Fűrészek dolgozóinak gárdája nagy
szerűen állta meg a helyét. A terve
zésben és a kivitelezés irányításában
Schmidt Ernő járt az élen, különö
sen nagy jelentőségű a forgáeslemezüzem technológiai tervének elkészí
tése. A fűrészüzem automatizálása
során Joó Imre és Székely Edgár
erdőmérnökök, Takács Emil gépész
mérnök vette ki a munkából a ré
szét. Meg kell állapítanunk, hogy a
tervezők és a mérnöki feladatokat
elvégző szakemberek nemcsak ter
veztek és irányítottak, hanem ma
guk is felvették a kék, munkásruhát
és a fizikai munkából is kivették a
részüket. Vonatkozik ez az Erdőterv
dolgozóira is, akik az automatizálás
és az egész rekonstrukció munkájá
ban szívvel-lélekkel vettek részt.
Szabó Vajda István elektromérnök
a villamossági tervek kidolgozásá
ban, a gépészeti tervek elkészítésé
ben Borza Ernő, Lakatos László,
Tasnádi Kálmán, Herczegh László
járt az élen. Külön ki kell emelni
Kiss Ipolyt, aki a költségvetéseket
és az utókalkulációkat áldozatos
munkával határidőre készítette el. A
kivitelezés terén Baldauf Viktor gé
pészmérnök, mint a kivitelezés ve
zetője végzett kiváló munkát. A
szakmunkások közül ki kell emelni
Bartos Dénes és Pongrácz Ferenc
brigádját. De igen jó munkát vég
zett Bujtor Zoltán brigádja is, vala
mint a Las Zcóz-brigád. Végül fel kell
jegyezni a Tóth András vezetésével
működő
villanyszerelő
brigádot,
amelynek minden egyes tagja úgy
végezte a munkáját, hogy valóban
határidőre indulhasson meg teljes
erővel a munka.

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

A magyar erdészeti kutatásügy
jelentős évfordulóira emlékezik
az ÉRTI közleményeinek, az Erdé
szeti Kutatásoknak most megje
lent legújabb száma. Roth Gyula,
a mezőgazdasági tudományok dok
tora, Kossuth-díjas erdészeti szak
emberünk a magyar erdészeti ku

tatásügyi történetét foglalja össze
bevezető tanulmányában 1898-tól
1940-ig. Ezzel a hatvan éves fej
lődés első szakaszáról ad teljes
képet. A következőkben Kolossváry Szabolcsné részletesen beszá
mol kutatásügyünk fejlődéséről a
felszabadulástól 1958-ig. Tanul
mányának külön értéke, hogy az
egyes fejezeteknél az Erdészeti
Tudományos Intézet munkatársai
nak tízéves irodalmi tevékenysé
gét is összeállította. Ugyancsak

Roth Gyula bevezetésével találjuk
ebben a számban Stastny Tibor
nak a Banska Stiavnicai erdészeti
kutató intézet tudományos mun
katársának a likavkai erdeifenyő

származási

kísérletek értékelését

tartalmazó jelentős tanulmányát.
Ugyanebben a számban találjuk
még többek között Szepesi László
cikkét a motorfűrészek alkalma
zásának eg^s...problémáiról, Hu
szár Endre Jösszefoglaló írását a
közelítési
kutatás
módszeréről,
Mátyás Vilmos beszámoló tanul
mányát hazánk magtermelő erdő
állományairól, valamint Tóth Béla
régebben megkezdett tanulmá
nyának második részét, az öntöző
rendszerek fásítási kérdéseiről.
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ttaíateati ét vitu/nacLác IdóiiiiÁual (touült
a Mezőgazdasági Múzeum
a halfajok gondosan összeállított bemutatása is a
látogatók elé tárul. Négy csoportban szerepel a
hazai halgazdálkodás. Az egyik csoport a Velencei
tó nádasainak sajátos halas világát mutatja be.
A másik csoportban a Balaton halainak és halgaz

dálkodásának képe tárul elénk. Majd a halastavak
mesterséges haltenyésztésének problémái sorakoz
nak fel. Végül külön — és erdészeti szempontból
is jelentős — kiállítási rész a pisztrángtenyésztés.
A múzeum szakemberei elmondták, hogy a to
vábbi fejlesztés során egyik legfontosabb célkitű
zésük az erdészeti rész korszerűsítése, hogy a szo

cialista erdőgazdálkodás egész keresztmetszetét be
mutathassák. Általános szempontból pedig meg
kellene szüntetni minél hamarább azt a hiányos
ságot, hogy a gazdag állattenyésztési anyag mellől

hiányzik a növénytermesztési ágazat részletes be
mutatása. Ennek érdekében döntő kérdés az épület

teljes egészének visszanyerése a múzeum céljaira.
Az ország egyik legnépszerűbb múzeuma, a
Mezőgazdasági Múzeum új kiállítási anyaggal bő
vült. Közvetlenül az erdészeti, vadászati részéhez

kapcsolódik a víZ(ivadmadár bemutató. Itt különö
sen megnyerők a természetes környezetbe elhelye
zett vadmadár csoportok. Sok tanulsággal tanul
mányozhatják a látogatók a káros és hasznos mada
rak röpképeinek jól áttekinthető falitábláit.

Egy erdei tűzvédelmi gyakorlat
tanulságai
Ausztriában két évvel ezelőtt 436 hektár erdőállo
mányt pusztítottak el a nagy erdőtüzek. Ezért az Innkerületi állami erdőfelügyelőség tavaly nagyszabású ol
tási gyakorlatot rendezett 1500 munkás, 120 (egyen
ként 10 főnyi) tűzoltócsapattal, tehát 1200 tűzoltó rész
vételével, 53 motoros fecskendővel, egy utászszakasszal,
egy ejtőernyős csoporttal, a Vörös Kereszt kirendeltsé
gével. A vizet 4,2 km hosszú útvonalon vezették a ki
vételi hely felett 170 m-rel magasabban levő, feltéte
lezett tűzfészekhez.
A gyakorlatból sok értékes, hasznos tanulságot
vontak le. Eszerint az erdőtüzek eredményes leküzdé
sének feltételei:

hetően bemutatja a halászat történetét, valamint a

1. A nagyobb erdőterületeken legyen több víztároló,
amelyet kisebb patakok felduzzasztásával könnyen
lehet teremteni.
2. Elegendő víztartály-kocsi álljon mindig rendel
kezésre.
3. A motorfecskendőt és tömlőket a közös haszná
latra össze kell hangolni.
4. Motorfecskendőből, benzinből legyen megfelelő
tartalék is.
5. Vízhiány esetén sáncolással, szigetelő pászták ki
vágásával kell védekezni.
6. Az oltást tapasztalt erdész irányítsa.
7. Az oltást végző személyek ellátásáról és a kíván
csiak távoltartásáról gondoskodni kell.
8. Minden erdész- és vadászházban legyen gondo
san kidolgozott riadóterv.

mai halgazdálkodás korszerű módszereit. Egyúttal

A tanulságok számunkra is hasznosak.

A halászati kiállítás bőséges anyaga áttekint

30
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Könyv a Sátor-hegységről
Magyar Tájak sorozatban
Tamasko Ödön foglalkozik a Sá
tor-hegység vidékével. Könyvének
címe: Zempléni hegység már ön
magában is magyarázatra szorul,
bevezetőleg „Nevesincs ország“
rövid fejezetében foglalkozik a
táj elnevezésével. Valóban a táj
elnevezése még ma is ingadozó, a
szerző a Zempléni-hegység elne
vezés mellett szállt síkra, mi szí

A

zinczy Ferenc felejthetetlen alak
ja, aki életének második felét ezen
a tájon élte le a Bozsva völgyi
Széphalom apró házai között. Az
utolsó fejezet előtt idézi a szerző
Petőfi úti leveleinek néhány sorát:

vesebben láttuk volna a régebbi
Sátor-hegység megjelölést.

„Üjhelytöl fél órányira esik Szép
halom, Kazinczy Ferenc egykori
lakása . .. Kötelessége volna min
den emelkedettebb lelkű magyar
nak életében legalább egyszer
odazarándokolni, mint a mohame
dánnak Mekkába.“

A kötet szerencsésen foglalja
össze a táj őstörténetét, földrajzi
képét, színesen foglalkozik a to
ka j i borvidék jellegzetességeivel.
Majd minden fejezetében találunk
bőséges történelmi és művelődés
történeti vonatkozásokat, néprajzi
érdekességeket. Van is itt bőven
a természeti kincsekből ugyanúgy,
mint a történelmi emlékekből és

A kötet színvonala mindenkép
pen örvendetesen meghaladja a
sorozat eddigi köteteinek szintjét.
A szép felvételek Vajda Ernő
munkái. Bibliotheca Kiadó. Ara:
35,— forint.

Az árokparton, lapulevelen
kövér csigaház lapul mereven
a gazba.
Már alszik benne a gazda puhán
a zölden ringó levélnyoszolyán
megbújva.
Szemét behunyta, szarvát behúzta,
a ház ajtaját szépen becsukta
és eltűnt.

tNeki mára már beesteledett
s nem érdekli, hogy kívül mi rekedt
a házon.

J« Nem hallgat dalra, csillagra se néz.
i[ Nem kérdi, kintla világ íze méz
Ji vagy ecet.
Reggel felébred, fejét kidugja
s az aranyszínű napba befúrja
a fejét.
A fű harmatos: megmosdik benne.
Belekóstol a zsenge rügyekbe
és lassan
húzva az úton gyöngyszínű fátylát,
indul a fényben reggeli társát
keresni.
J Két szeme csillog kinyújtott ágán
is mint víg léggömböt viszi a vállán
5 a házát.
Holla Margit

néprajzi sajátosságokból. Szeren
csés ötlettel a táj egész esztende
jén, januártól decemberig elkalau
zolja az olvasót és mindig más és
más tájrészletet tart elénk: far
sangi lakodalomtól a hegyaljai
novemberig. És befejezésül felvil
lan előttünk a halhatatlan Ka

I

IZOTÓPOK FELHäSZNALÄSA a
szovjet talajtani és növényélettani
kutatásokban. Szerkesztette: Sza
bolcs István. ízléses kötésben, szép
kivitelben jelentette meg a Mező
gazdasági Kiadó ezt a cikkgyűjte
ményt, amely a szovjet izotópkuta
tás mezőgazdasági vonatkozásaival
ismerteti meg az olvasót. Szabolcs
István az anyag összeválogatásában
arra törekedett, hogy részben a ku
tatás legújabb eredményeit adja
közzé, részben pedig bevált, kidol
gozott eljárásokat mutasson be.
A könyv annál nagyobb érdeklő
désre tarthat számot, mivel ma már
hazánkban is működik atomreaktor,
amely egyre inkább elláthatja tu
dományos intézeteinket izotópokkal,
s így a kutatás lehetőségei állandóan
bővülnek. Az izotópok segítségével
számos olyan jelenség feltárása si
került, amelyekre a régebbi mód
szerekkel nem tudtak megoldást ta
lálni. Az ÉRTI laboratóriumában is
széles körben alkalmazzák a jelzett
atomokat, nemcsak serkentési, táp
anyag-felvételi, hanem sok más, az
erdészeti gyakorlatot közelről érintő
probléma vizsgálatához. A könyv
első fejezete a magyar atomkutatás
helyzetét ismerteti. Ugyanezt a kér
dést nemzetközi szinten tárgyalja
Klecskovszkij tanulmánya, amely a
sugárzások felhasználását ismerteti
mezőgazdasági vonatkozásban. Igen

érdekes adatokat közöl Kurszanov
cikke a szerves anyagok növényen
belüli mozgásáról. Több közlemény
foglalkozik az egyes tápanyagok
felvételével, az anyagcsere lefolyá
sával, a növények lélegzésével. Antipov-Karatajev, a tnemrég nálunk
járt neves tála j kutató, a talaj javítás
során végbemenő adszorpciós jelen
ségekről számol be.
A mű tudományos anyagát igyek
szik közvetlen formában, közérthe
tően feldolgozni. így mindvégig ol
vasmányos marad, s példát mutat
arra, milyen szorosan kapcsolódik
az elmélet a gyakorlathoz a felve
tődő problémák megoldásában.
A fordítás Láng István és Debre
ceni Béla munkája. Kétségtelenül
érződik a mű nyelvezetén, hogy a
fordítóknak keresniük kellett a ki
fejezéseket, hiszen az atomkutatás
annyira újszerű, hogy terminoló
giája még alig alakult ki. Ez azonben sehol sem megy az érthetőség
rovására, s így nem is zavarja az ol
vasót. Egészében véve a könyv meg
jelenését örömmel üdvözölhetjük,
mert egy beláthatatlan jelentőségű
tudományág alapjait igyekszik kor
szerű formában, szakmai hitelesség
gel lerakni.
S. P.

Dermendzsin József: Erdők jöve
delmének vizsgálata. Az erdősítések
nél és fásításoknál mérlegelni kell,
hogy munkánknak milyen gazdasági
kihatásai lesznek, milyen jövedelem
mel számolhatunk. Fel kell vetui
mindig azt a kérdést is, hogy me
lyek azok a fafajok, melyek az egy
ségnyi területen szakszerű kezelés
sel, rövid idő alatt a legnagyobb iparifa-kihozatalt és tiszta jövedelmet
biztosítják? E kérdésre kíván vá
laszt adni a szerző tanulmányában
és három jelentős fafajunkat — a
tölgyet, akácot és a nyárat — 11 áb
rán és 7 erdőjövedelem-becslési táb
lázaton keresztül veszi beható elem
zés alá jövedelmezőségi szempont
ból. Vizsgálat tárgyává teszi nem
csak azt, hogy a fásítások milyen
jövedelmet hoznak' hanem azt is,
hogy a mezőgazdaság faanyag-szük
ségletét milyen fafajok telepítésével
lehet gyorsan és gazdaságosan meg
oldani és egyúttal a legmesszebbmenően biztosítani a termőföld vé
delmét. A könyv a maga nemében
újszerű és úttörő kezdeményezés. Az
erdő jövedelem becslési táblázatok
adatai egyébként jól felhasználhatók
az üzemi erdősítések tervezésénél
is. Ki kell emelni a nyárakra vonat
kozó jövedelmezőségi vizsgálatok
számadatait, amelyek jól bizonyítják
a nyárfásítás gazdaságosságát és jö
vedelmezőségét.
A
gyakorlatban
mindinkább szükségessé válik a
gazdasági tényezők beható elemzése
és e szemlélet kialakításához ad hat
hatós segítséget Dermendzsin József
tanulmánya. Rendijük, hogy a jö
vőben több hasonló jellegű írás se
gíti majd a gyakorlati erdőgazdál
kodás ilyen irányú munkáját is.
(Mezőgazdasági Kiadó, ára: 8,— fo
rint.)
Csötönyi József
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Befejeződött a bajnokság
A Budapesti Erdészeti SC labdarúgói
számára is befejeződött az 1958—59. évi
bajnokság. Miután a bajnoki év folyamán
többször beszámoltunk a részeredmé
nyekről, a bajnokság befejezése ' után
tekintsük végig a • bajnoki táblázatot:
A LABDARÚGÓ

budapest-bajnoksAg

I. osztály, Nyugati csoport végeredménye
1. UFC
30 23 6 1 78: 19 52
2. Csillaghegy
30 20 5 5 69: 26 45
3. Karh. Dózsa
30 17 6 7 91: 36 40
4. Ö. Goldberger
30 15 7 8 64: 40 37
5. Turbó
30 15 6 9 64: 50 36
6. Statisztika
30 13 9 8 71: 58 35
7. MA VAUT
30 15 2 13 64: 40 32
8. János-kórház
30 13 6 11 37: 42 32
9. Tipográfia
30 12 5 13 61: 76 29
10. Budakalász
30 12 4 14 56: 57 28
11. K.Villamosg.
30 11 5 14 44: 65 27
12. Bp. Érd. SC.
30 10 4 16 55: 61 24
13. Ó. Hajó
30 8 8 14 49: 60 24
14. Bécsi úti Ép.
30 6 6 18 34: 75 18
15. Száll. Beren
dezések*
30 4 7 19 27: 71 13
16. Csatornázás
30 3 — 27 22:110 6
* Két büntetőpont levonva.
A csapat tebát a tavaszi fordulók során
lényegesen hátrább került, mint ahogy
az őszi fordulót befejezte. A gyenge
szereplést az magyarázza, hogy a tavaszi
szezonban a szakosztály vezetősége ke
reste azt a csapatot, amelyik a következő
bajnoki évben jó eredményeket, érhet el.
Éppen ezért az ifjúsági csapatból a kiö
regedési korba jutott öt játékost a szak
osztály áttette az első, illetve a tartalék
csapatba. Ezek közül kettő már a tavaszi
idény elejétől az első csapatban szerepel
állandóan.
A csapat fcwzdő szellemével is baj volt.
Ez a legkülönbözőbb módon nyilvánult
meg. Ha visszaemlékezünk, a bajnokság
harmadik-negyedik
helyezettjét
nagy
gólaránnyal verték meg a fiúk, az első
helyezettől csupán egy gól különbséggel
kaptak ki, viszont az utolsó helyezett
legyőzte a csapatot.
Az elmúlt félév hullámvölgyei ellenére
megvan a remény arra, hogy az új baj
noki évben jobb eredményeket érünk el.
A játékosok nevelésén, technikai és tak
tikai tudásuk fejlesztésén kívül a szak
osztály gondot fordított a csapat erősíté
sére is. Ezt célozta a már említett fia
talítás. továbbá két játékos átigazolása a
Budapesti Előre-ből. Az új bajnokság
előkészületei, a megtartott edzések azt
mutatják, hogy a szakosztály vezetői és
játékosai joggal bizakodnak a jövőben.

*

Július 19-én a MEDOSZ Pest-Nógrád
megyei szervezete szakszervezeti sport
ünnepélyt rendezett Balassagyarmaton.
Az ünnepélyre meghívták a Budapesti
Erdészeti SC labdarúgó csapatát is. A bu
dapesti csapat a mérkőzést már az őszi
csapatösszeállítás jegyében játszotta, s
ezért a vezetőség többféle összeállításban
próbálta ki a játékosokat. A kísérletezés
ellenére Nógrád megye válogatott csapa
tát a budapestiek 4:3 arányban legyőzték.
Mind a mutatott játékkal, mind az ered
ménnyel elégedettek a szakosztály ve
zetői.

*

A Budapesti Erdészeti SC-n belül olyan
sportolók is vannak, akikről eddig még
nem emlékeztünk meg. Ilyenek az eve
zősök és a horgászok. Az OEF
tizenhárom csónakkal rendelkezik, ame
lyet több dolgozó rendszeresen igénybe
vesz. A szakosztály többször rendez tú
rákat és versenyeket. Egy-egy évben az
evezősök által elért teljesítmény 8—8,5
ezer túrakilométer volt. Ebben az évben
is már rendeztek Budapest és Szentendre
között 12 km-es távon evezős versenyt.
Igen élénk a horgász szakosztály tevé
kenysége is, annál inkább, minthogy Szigetcsépen festői
környezetben három
csónakkal és egy csónak-motorral felsze
relt tanyájuk van.

FILM
&

A nyári filmévad műsora elég változa
tos volt. Az alábbiakban néhány új da
rabbal ismertetjük meg olvasóinkat. Kezd
jük talán egy izgalmas szovjet filmmel,
címe A tarkák ügye; fiatalkorú bűnözők
ről és lelketlen felbújtókról szól, a szo
katlan történetet szerelmi szálak is át
szövik.
Szép sikert ért el a fővárosban a Nagy
Caruso című, színes, amerikai film; a vi
lághírű énekes csodás pályafutását, igaz
szerelmét mutatja be, miközben Mario
Lanza hangján felcsendülnek a legismer
tebb és legszebb operaáriák. A női fő
szerepet egy bájos, fiatal színésznő, Ann
Blyth alakítja. A film megérdemli a nagy
sikert.
Nehéz feladatra vállalkozott a cseh
szlovák filmgyártás, amikor egy érdekes,
— az értelmiség szerepével kapcsolatos
— lélektani problémát igyekezett feldol
gozni a Brych polgár című, magyarra
szinkronizált darabban. A történet 1948ban, a Csehszlovák Köztársaság sorsdön
tő napjaiban játszódik. A főszerepet a
már sokszor látott kitűnő cseh színész,
Karel Höger alakítja.

Kipling közismert, különösen az ifjúság
körében nagy népszerűségnek örvendő
könyvét viszi filmre A dzsungel könyve
című, színes, angol film. A főszereplő
Sabu-t jól ismerjük már a Bagdadi tol
vaj című filmből, most sem csalódunk
benne. A feszültségekkel teljes meseszö
vést a dzsungelek állatvilágának kitű
nően fényképezett jelenetei emelik mű
vészi színvonalra.
A szerencsés véletlennel néha bajok és
viszontagságok is párosulnak. Ez törté
nik a Főnyeremény című csehszlovák
film hősével is, amikor vadonatúj Skoda
gyártmányú kocsit nyer. A vidám törté
net sok viszontagságon keresztül meg
mutatja, hogy még a legkitűnőbb autó
nál is többet ér egy kedves, bájos meny
asszony.
Mi történik Olaszországban egy fiatal
házaspárral, ha az asszonyka hirtelen
egy értékes nercbundához jut. Erre a
kérdésre ad feleletet a szokatlan témájú
Nercbunda című olasz film; főszere
peit Giovanna Ralli és Roberto Risso ala
kítják.
Csodagyerekek címmel figyelemre mél
tó nyugatnémet filmet láttunk. A da
rab szellemesen leplezi le a náci tőkések
múltbeli és jelenlegi üzelmeit is. Habár
nem mutat pontos kivezető utat, — a film
ben szereplő fasiszta sorsának beteljese
dése végzetszerű szerencsétlenséggel kö
vetkezik be, — a remek rendezés, a jó
színészi alakítások teljes képet adnak
a németség problémáiról.
Fenyves Imre

A „veterán" gépek
hasznosítása

Akiket a pacsirta elkísér című új
magyar film főszereplői

Az Erőszak árnyékában címen pergetik
az új, magyarul beszélő német filmet. A
darab olyan témát dolgoz fel, amely már
gyakran megjelent a mozi vásznán: a
hitlerista .téboly megszállottainak gyilkos
pusztítását és a becsületes emberek Szen
vedéseit a háború folyamán. Egy berlini
házaspár életével ismerkedünk
meg.
Gyermekük — egy kisfiú — az akkori
Hitler-ifjúság mételyező szellemének ha
tására még a saját szüleit is börtönbe
juttatja, sőt anyja a háború áldozata lesz.
A film éles kontrasztként mutatja be a
mérgezett lelkű fiatalember és az asszony
fivérének, az öntudatos ellenállónak sor
sát és tevékenységét. A mindvégig érdek
feszítő cselekmény magával ragadja a
nézőt.
Jószándékkal készült, de meglehetősen
gyengén sikerült az Itt oroszlánok van
nak című csehszlovák film. Egy bánya
mérnök tragikus sorsát ismerteti; a főhős
hibát követ el, sorsa már szinte remény
telen, van-e számára visszavezető út a
társadalomba? — ilyen gondolatok jegyé
ben pereg a film, melynek hiányosságait
az ezúttal is főszerepet alakító Karel
Höger igyekszik enyhíteni.

A németek által megszállott Trieszt
utcáin veszi kezdetét a Távoli partokon
című, izgalmas, magyarul beszélő, szov
jet partizánfilm. Rendkívüli események
szemtanúi vagyunk, bár a történet egyéb
ként nem ismeretlen, hazánkban ,,A ti
tokzatos Mihaj lo“ című regényt is olvas
hattuk, melynek főhőse most e film ve
títésénél a vásznon jelenik meg.

Látványos jégrevü, káprázatos kiállítás
jellemzi az Aranyszimfónia című, színes
osztrák filmet, főszerepét Joachim Fuchs
berger alakítja; a színes revüfilmek ked
velőinek kellemes szórakozás.

Köztudomású, hogy a gépek hoszszabb használat után veszítenek
üzemképességükből. Ilyenkor már
nem lehet megfelelően terhelni a gé
peket, nem alkalmasak nehezebb
munkák végzésére. Fokozottabban
érvényes ez a megállapítás a moto
rikus jármüvekre; a traktoroknak,
vontatóknak, teherautóknak a terhe
lésen kívül még „járniuk‘‘ is kell,
úgyhogy nagyobb az igényben ételük.
Ügy gondolom, nincs olyan erdő
gazdaság vagy faipari
vállalat,
amelynél ne lehetne lassan járó, ki
öregedett jármüvet találni. Jó len
ne, ha még a tél beállta előtt fog
lalkoznánk ezekkel a „gép-veterá
nokkal“ és időben kérnénk enge
délyt az átállításukra. Ugyanis az
ilyen „járóképtelen“ jármüvet könynyen át lehetne alakítani stabil
géppé. Ha nincsenek olyan súlyos
műszaki hibái, amelyek kijavítása
már lehetetlen, akkor kisebb-nagyobb javításokkal, alkatrészpótlá
sokkal még be lehet kapcsolni a ter
melésbe, mint álló gépet. Szakmán
kon belül szivattyúk, agregátorok,
fagyártmány-telepek és műhelyek
gépeinek meghajtására használha
tók ezek a „veteránok“, de ha már
nincs szükségünk rájuk, a mezőgaz
daságban is hasznos szerepet tölt
hetnek be. A veterán gépek így rej
tett tartalékot jelentenek, ha ott fog
lalkoztatják őket, ahol munkájuk
még gazdaságos lehet.
Pestalics László
Szegedi Falemezgyár
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vfolyamtalál kozó
Szokatlan látvány a fenyőgally
soproni vadciklámennel és erdeink
szerény, lila harangvirága tölgy
levelekkel a pesti Palace szálló
különtermének fehér asztalán. Fő
városunk zajában erdőmérnökök
számára teremt ez a díszítés csalá
dias hangulatot, akik tizenöt év
óta
most találkoznak
először.
1940—44-es évfolyam. Háborús,
zavaros idők, szétkuszált együttes.
Ezt tükrözi a számadás az évfo
lyamtársak sorsáról: meghalt 9,
erdészetnél dolgozik 32, a MÁVnál 8, egyéb vállalatnál 8, külföl
dön tartózkodik 20, ismeretlen
sorsú 6.

Üj és szebb erdők, korszerű er
dészeti épületek, utak és vasutak a
kézzelfogható eredményei az el
múlt 15 munkás esztendőnek. De
mennyivel könnyebb és nagyobb
lehetne ez a munka, ha valamenynyién hazai földön és erdeinkért
dolgozhanának. Hisszük, hogy a
záró diáknóta szavai valóra vál
nak s az elszakadtakat az „út
hazánkba“ és erdeinkbe vissza
hozza.
„Viszontlátásra cimborák!“

Kinevezés. Az Országos Erdészeti
Főigazgatóság vezetője Lukács Ist
ván mb. főmérnököt az Erdei Ter
mékeket Feldolgozó és Értékesítő
Vállalat főmérnökévé nevezte ki.

Az Országos Erdészeti Egyesület
új elnöksége ülést tartott és azon
megválasztotta az elnökség tiszti
karát. Elnök: Madas András, alelnökök: Keresztesi Béla és Kocsárdy
Károly, főtitkár Sáli Emil, a főtitkár
helyettese Fekete Gyula. Ugyancsak
megválasztották a szakcsoportok és
szakbizottságok vezetőit.
A gépjárművezetők munkafeltéte
leinek és munkabérének megállapí
tása tárgyában adott ki utasítást az
Országos Erdészeti Főigazgatóság
vezetője. Megjelent az Erdészeti Ér
tesítő ez évi 27. számában.
Az állandó dolgozók 97,6 százaléka
szakszervezeti tag a mátrai erdőgaz
daságban. A szakszervezeti bizottság
aktívái és a bizalmiak elhatározták,
hogy a pártkongresszus tiszteletére
a nyugdíjas tagokkal együtt száz
százalékon felülire emelik a szerve
zettséget.

HÖMÍfflíW > X**
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A MADARAK NAPJÁT meg
rendezik a Szovjetunióban nem
csak az iskolásgyermekek, hanem
a felnőttek részére is. Tudvalevő,
hogy az erdővédelem legszorgal
masabb „önkéntes munkatársai” í■
madarak, amelyek a rovarok, lár
vák millióit pusztítják el, a raga <I
dozó madarak egyes fajai pedig a
kártékony rágcsálók elpusztításá íí
val sok népgazdasági kárt háríta í
nak el. Ezekkel a kérdésekkel fog :■
lalkoznak minden évben a Mada íI
rak Napján.
A kiskunhalasi leánygimnázium
három KISZ-brigádja hasznos cse
metekerti munkát végzett a nyár fo- f
lyamán a kiskunhalasi erdészet ese- «J
metekertjeiben. A tíz-tíz tagú brigá- ■dók napi normája 1,2 hektár lett í
volna, de ezt egész idő alatt túltelje
sítették.
I1I
A SVÉD KORMÁNY 575 000 hek í
tár gyengébb minőségű mezőgazda
sági terület erdősítését határozta el. I
Ennek oka az, hogy a svéd mező II1
gazdaság az utóbbi években többet s
termelt az ország szükségleténél és 5
a felesleget a nagy önköltség miatt ::
r
nem tudja külföldön értékesíteni.
<
Szabályozták a vadvédelmi terüle li
teket a Szovjetunióban. Jelenleg 5 ■:
millió hektáron több mint 700 vé
dett terület van. A jól megszervezett :■
területek fő feladatuknak, az állat <
állomány megvédésének teljes mértékben megfeleltek.
»
A SZESZÉLYES NYÁR egész
Európában halmozza az időjárási
meglepetéseket. Nyugat-Szibériában, Kremma környékén ember
emlékezet óta nem tapasztalt ha
talmas
vihar és felhőszakadás
pusztított, amely súlyos károkat
okozott az erdőállományban is.
Ugyanakkor Belgiumban a szokat
lan szárazságban óriási erdőtüzek
keletkeztek. Limburg tartomány
ban július 22-én 80 hektárnyi er
dőt pusztított el a tűz.

Norvégia
erdőgazdálkodásáról
érdekes adatokat közöl a Lesznoje
Hozjajsztvo egyik legutóbbi száma. *
Eszerint Norvégia erdőállományának
évi növedéke
noveaexe mintegy ió
13 mimo
millió äuu
köb- -b
méter. Az utóbbi öt év alatt 11 millió /
köbméter volt az évi fakitermelés í
X 41a rfr-. ami az
<-» r» élőfakészletnek
Ál /(-f Cl Ír A J”?! n+m nlr Wmint’l í Kl 1- «J
átlaga,
egy 3 százaléka. A legfontosabb vá- 5
laszték a papírfa. A norvég € ’dőgaz- »’
dálkodás legfőbb feladatai: a meglevő erdőterület fenntartása és nőve- %
lése új erdősítésekkel, különösen az /I
ország gyéren erdősült nyugati vi II
dékein. Maggyüjtéssel és magellá- %
tással csak egy vállalat foglalkozik, •’
s az gondos magvizsgálatot és osztá- 'í
lyozást végez. A „maggyár” tárolói j
ban hűtőkamrákat építettek és a
lehetőség szerint gépesítették.
■

*

í

■I
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Az

eddigieknél is érdekesebb és tanulságosabb
a 63. Mezőgazdasági Kiállítás

Már az előkészületek is azt ígér
ték, hogy a 63. Országos Mezőgazda
sági Kiállítás és Vásár az eddigiek
nél is gazdagabb, érdekesebb és ta
nulságosabb lesz. A szeptember 4-i
megnyitás óta már százezrek győ
ződtek meg arról, hogy ez az ígéret
valósággá vált. Nincs a mezőgazda
sági termelésnek olyan ága, amely
helyet ne kapott volna ebben a 33
hektáros kiállítás-városban. Több
mint 500 pavilon várta a látogató
kat. A változatosabbnál változato
sabb bemutatók sorában is külön
meg kell emlékezni arról a látvá
nyosan
illusztrált
statisztikáról,
amellyel a Mezőgazdasági
Kiadó
Vállalat pavilonja tárta a látogatók
elé a mezőgazdasági szakirodalom
fejlődését. Jelenleg évente közel 100
mezőgazdasági és erdészeti szak
könyv és több mint 250 különböző
tudományos, valamint szakmai köz
lemény jelenik meg 2 milliós pél
dányszámban, a mezőgazdasági és
erdészeti szaklapok pedig havonta
200 000 példányban jelennek meg.
A kiállítás gazdag látnivalói kö
zött is méltó helyet foglal el az erdé
szet kiállítása. Mint már az előké
születek alapján is több ízben be
számoltunk róla, az erdészeti bemu
tató három témára helyezi a hang
súlyt: a nyárfásításra, a gépesítésre
és a farostlemez-, illetve faforgács
lemez gyártására. Mint láttuk, nem
csak a szakemberek, hanem a kiállí
tás látogatóinak az érdeklődését is
felkeltette a nyárfásítás rendkívül
ügyesen elrendezett „élő grafikonja”.
Ez a grafikon tulajdonképpen nyárfa
gyűjtemény, amely a nyár gyors
CÍMKÉPÜNK

Eredményes vadászat Körcsönyepusztán
(Jerome René felvétele)

fejlődését tárja az érdeklődők elé
3 évestől 30 éves korig, 5 éves idő
közökben mutatva be a fa fejlődé
sét s feltüntetve, hogy az egyes sza
kaszokban mekkora fatömeget ad
hektáronként. Igen ügyes ötlet volt,
hogy a pavilon előtt egy 9 éves
tiszaháti nyár 30 méter magasra nőtt
törzsét helyezték el, melléje pedig
összehasonlításul egy-egy
ugyan
olyan korú, de ebben a korban
jóval alacsonyabb akácot és tölgyet
állítottak.
Nemcsak látványos, de komolyan
oktató
jelentőségű
a
vadászati
bemutató fegyvergyűjteménye. A
fegyvertörténeti vitrinben 1600-tól
napjainkig láthatjuk a lőfegyverek
fejlődését. Kortörténeti érdekesség a
múlt század közepe táján használt
önlövő szerkezet, amellyel a szerke
zet hatósugarába került vad ön
magát terítette le. A kiváló, arany
érmes dám, szarvas, muflon, őz, vad
disznó trófeák is igen nagy népszerű
ségnek örvendettek, talán csak az
élővad kiállítás és az erdészeti állat
óvoda aratott nagyobb sikert, főként
a kiállítás ifjabb látogatói körében.
A szombathelyi faforgácslemezgyár
keresztmetszete egyúttal látványosan

és meggyőzően dokumentálta azt a
forradalmi átalakulást, amelyet a fa
forgácslemez-gyártás világszerte ho
zott a faiparban. Ugyancsak nagy
érdeklődés nyilvánult meg a mo
hácsi farostlemezgyár
bemutatott
termékei iránt.
Az erdészeti gépkiállítás szinte
csupa új gépet vonultatott fel, olya
nokat, amelyeket az előző kiállítá
sokon még nem láthattunk. A gé
pek nagyszerűen érzékeltették, mi
lyen beláthatatlan fejlődési lehető
ségek vannak még az erdőgazdasági
munkák gépesítésében. Bizonyára
senki sem volt az erdészeti bemutató
látogatói között, aki ne csodálta vol
na meg a többi között a tökéletes
korszerűséggel felszerelt műhely
kocsit, vagy a szovjet motoros emelő
targoncát, a HIAB-darut, a vágás
törőkkel felszerelt szovjet ekéket, a
lánctalpas kis traktort, a magyar
erdőgazdasági újítók új és tökélete
sített gépeit, amelyek mind azt mu
tatták, hogy a gépesítéssel könynyebbé, biztonságosabbá és gyor
sabbá válik az erdei munka.
A kiállítás látogatói azzal a meg
győződéssel távoztak az erdészeti
bemutatóról, hogy az erdőgazdálko
dás méltóképpen veszi ki részét
népgazdaságunk szocialista átalaku
lásából.

a művészelljen
Értékes kiállítást rendezett a Me
zőgazdasági Múzeum mezőgazdasági
tárgyú képekből és szobrokból. Bár
a kiállításnak nincsen egységes han
gulata, hiszen a jóformán klasszikus
nak mondható múlt századbeli nagy
festőinktől egészen a mai problé
máikkal viaskodó művészekig a leg
különbözőbb stílusok képviselve van
nak, mégis szívesen jártuk végig a
jól elrendezett anyagot, öröm volt
látni újra idősebb Markó Károly,
Mészöly Géza, Szinyei-Merse Pál,
Paál László, Ferenczy Károly né
hány alkotását. A mai mezőgazda
sági témák keresői sokat tanulhat
nak az elődöktől, különösen nagy
hatást tettek Koszta József sokszor
drámai erejű képei. Aránylag kevés
mai művészt ihlettek meg az erdő
vel kapcsolatos témák. Pedig hálás
megoldások kínálkoznának. Stettner
Béla több képén is erdei témákat ta
lálunk, a rönkemelők, a fagörgetők
munkája néhány jó kompozícióra ve
zette. Erdészeti témája van a föld
művelésügyi minisztérium IV. díjá
val jutalmazott képnek is, Aszódi
Weil Erzsébet: Favágók a kaszó
pusztai erdőgazdaságban. Még komo
lyabb siker Szabó Iván bronzpla
kettje: Faültetők, a földművelésügyi
minisztérium I. díját nyerte. Néhány
jól sikerült gobelin is díszíti a ki
állítást, ki kell emelni Bán István:

Tavasz című egyénileg megoldott
faliszőnyegét. Ilyen
kiállításokra
máskor is szükség van. Aki Buda
pesten jár, ne mulassza el megtekin
teni a kiállítást, amely ez év végéig
nyitva marad.

ERDŐGAZDASÁG
És

FAIPAR
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Munkánk a termelőszövetkezetek megerősítésében
Dr. BALASSA GYULA miniszterhelyettes, az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője
Népgazdaságunk legidőszerűbb
kérdése mezőgazdálkodásunk szo
cialista átalakulása. Köztudomású,
hogy ez év tavaszán parasztsá
gunk jó része megértette, hogy
felemelkedésének, jobb életének
egyedüli útja a szövetkezeti gaz
dálkodás, ennek folytán szerte az
országban
község-község
után
alakult át szocialista községgé.
Ez az örvendetes folyamat termé
szetszerűen népgazdaságunk kü
lönféle ágazatait is új feladatok
elé állította. Szocialista testvéri
segítséget kellett és kell nyújta
nunk mindannyiunknak, hogy az
újonnan alakult termelőszövetke
zetek útjából a kezdeti nehézsé
geket elhárítsuk és egészséges
fejlődésükhöz hozzájáruljunk.
Nézzük meg, hogy az Országos

Erdészeti Főigazgatóság hogyan
vette ki részét eddig a termelő
szövetkezetek megerősítéséből?
Az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság irányítása alá tartozó

erdőgazdaságok 152, a faipari
vállalatok 25 termelőszövetkezetet
patronálnak. Ez a patronálási
mozgalom ugyan az említett szer
vek részéről már több éve folyik,
azonban ilyen széles arányú felfej

lődése csak ebben az évben bonta
kozott ki. Ez a patronálási kapcso
lat egészséges, kölcsönös segély
nyújtási viszonyt teremtett meg,
melynek során a termelőszövetke

zetek főleg munkaerővel és foga
tok rendelkezésre
bocsátásával
támogatják
erdőgazdaságainkat,
azok viszont gépeket, csúcsszük
ségleti időszakban pedig fogatot,
továbbá vetőmagot, takarmányt,
alomszalmát stb. adnak kölcsön,
magtárakat, istállókat biztosítanak
a termelőszövetkezetek gabonája,
illetve állatai elhelyezésére, to
vábbá az aratáshoz, csépléshez
munkaerőket bocsátanak át, végül
a termelőszövetkezetek erdősíté

seihez a csemeteellátást biztosít
ják. A termelőszövetkezetek a köl
csönösségi viszony alapján ebben
az évben, a mai napig 16 914

munkanapot dolgoztak az erdőgaz
daságoknak és 4069 fogatnapot
bocsátottak az
erdőgazdaságok
rendelkezésére.
Némely helyen
még gépi munkát is vállaltak. Vi
szont
erdőgazdaságaink
szabad
gépkapacitásukat ajánlják fel az
arra igényt tartó termelőszövet
kezeteknek.

Erdőgazda ságaink
általában
minden területen előnyben része
sítik a termelőszövetkezeteket, pl.
ott, ahol a talaj viszonyok és a fa
állomány lehetővé teszi — és a
termelőszövetkezetek
kérik
—
legeltetésnél elsősorban a terme
lőszövetkezetek igényeit elégítik
ki. így alakult ki az a helyzet,
hogy a legeltetésre engedélyezett

területeknek több mint 60 száza
lékán a termelőszövetkezetek ál
latai legelnek. A termelőszövet
kezetek és az erdőgazdaságok közti
jó viszonyt példázza az is, hogy az
idén a termelőszövetkezetek a

szűkre tervezett 595 hektáros fá
sítási tervvel szemben 1247 hek
tár új fásítást végeztek. A tervet
tehát több mint kétszeresére tel
jesítették.
Az aratási és behordási mun
kákkal kapcsolatban még nincs
tiszta képünk, azonban az itteni
segítség mértékére jellemző, hogy
pl. az Északsomogyi Állami Erdő
gazdaság július 23-ig 110 kh-t
aratott le a termelőszövetkezetek
részére, amihez 692 munkanapot
adott. Mindezen felül még 30 gép
órát, 2 kaszálógépet és 5 fogatna
pot is biztosított.
Igen jelentős az a támogatás is,
amelyet erdőgazdaságaink az egy
szerűbb építkezésekhez, épületek
átalakításához és karban tart ásá-

hoz szükséges szerfa biztosításával
nyújtanak a termelőszövetkeze
teknek. Ilyen címen az I. negyed

évben 4883 m3, a II. negyedévben
pedig 5954 m3 szerfa anyagot kap
tak termelőszövetkezeteink. Erdő
gazdaságaink mindezen felül ki
elégítették a termelőszövetkezetek
időközben felmerülő tüzelő igé
nyeit is.
Nagy gond a termelőszövetkeze
tek közös állatainak elhelyezése.

Erdőgazdaságaink 178 db sertésfiaztató, 400 db növendékmarha
istálló és 300 db juhhodály, az
Érdért Vállalatunk pedig 210 db
sertésfiaztató és 100 db juhhodály
leszabásának biztosítását vállalta
a termelőszövetkezetek számára.
Az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság irányítása alá tartozó
szervek és vállalatok is minden
erejüket megfeszítve a maguk te
rületén és képességeiknek megfe
lelően igyekeznek a termelőszö
vetkezetek megerősítésében résztvenni. így az Erdészeti Tudomá
nyos Intézet kísérleti állomásai a
termelőszövetkezetek
famagvak
iránti igényeit elégítették ki, nyársuhángot adtak, talaj vizsgálatokat
végeztek és a facsemeték nevelé
sére szaktanács-adással álltak ren
delkezésre, az ERDŐTERV pedig
a termelőszövetkezetek építkezésé
vel kapcsolatos tervezéseket vál
lalja. Faipari vállalataink bérfűrészelési munkákkal, munkaerő
átadással,^adminisztrációs munká
val, anyagbeszerzéssel stb. támo
gatják a termelőszövetkezeteket.
Erdőrendezőségeink a termelőszö
vetkezetek erdeire készítik el az
erdőgazdasági üzemterveket.
Arról is beszélnünk kell azon
ban, hogy a jó viszonyban néhol
egészségtelen tünet is előfordult.
Itt azokra a szórványos esetekre
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gondolok, amikor engedély nél
kül, vagy pedig az engedélyezett
mennyiségen felül történnek ki
termelések az erdőben. Természe
tes, hogy az ilyen szabálytalansá
gok eUen a leghatározottabban lé
pünk fel. Ennek kapcsán ismét
hangsúlyozzuk, hogy a termelő

szövetkezetek erdőterületéről tör
tént és történő termelésből az öt
főválaszték felajánlása kötelező,
amihez népgazdasági érdekből ra

gaszkodnunk kell. Még így is igen
számottevő mennyiségű szerfa ma
rad vissza saját célokra, amelyek
ből biztosítani lehet az egyszerűbb
építkezésekhez szükséges faanya
gokat.
Erdőgazdaságaink, vagy vállala
taink részéről is előfordultak és
előfordulhatnak egy-két helyen a
jósizándék ellenére is kisebb hi
bák, zavarok. Ezek elhárítására
vagy leküzdésére a maximális erő
feszítést meg kell tenni.

A termelőszövetkezetek megerő
sítése tárgyában legutóbb tartott
értekezletünkön erdőgazdaságaink
igazgatói, főmérnökei megnyilvá
nulásából kristálytisztán alakult
ki az a kép, hogy a jövőben — a
tapasztalt hibák kijavításával —
még fokozottabb mértékben fog
juk szolgálni termelőszövetkeze
teink munkáját kölcsönös együtt
működéssel és a termelőszövetke
zetek részére szükséges faanya
gok biztosításával.

A tsz-ek állattartásának és nyári munkáinak érdekében
A Mezőgazdasági Kiállításon a
termelőszövetkezetek vezetői, tagjai
behatóan tanulmányozhatták a téliesíthető növendékmarha-istállót és
sertésfiaztatót s meggyőződhettek
azok
olcsóságáról,
tartósságáról,
könnyű előállíthatóságáról. Az ÉR
DÉRT a kiállításon felépítette az
AGROTERV tervei szerint készült
istálló és sertésfiaztató egy-egy min
tapéldányát, a vállalat pestlőrinci te
lepén pedig a felépített juhhodályt
tekinthették meg az érdeklődők.
Nagymértékben hozzásegítette a ki
állítás látogatóit az olcsó, könnyen
előállítható állatférőhelyek megis
meréséhez az az ügyes, gonddal öszszeállított tájékoztató füzet, amelyet
erre az alkalomra adott ki az OEF
és az ÉRDÉRT. Az ábrákkal bősége
sen illusztrált ismertető részletesen
tájékoztatta az érdeklődőket az ál
latférőhelyek elkészítéséhez szüksé
ges fa- és vasanyagok beszerzési le
hetőségéről, az építés megszervezé
séről és levezetéséről, az épületek
télire való átalakításáról, az építke
zés költségeiről, sőt az igénybe ve
hető hitelről is.
A nyári munkákhoz sokféle segít
séget adtak a tsz-eknek az erdőgaz
daságok, erdészetek. A zamárdi er
dőgazdaság 39 termelőszövetkezet
nek nyújtott közvetlen segítséget,
316 holdat arattak le a gazdaság dol
gozói, ezenkívül 186 fogatnapot és
560 gépórát biztosítottak a termelő
szövetkezeteknek. A veszprémi erdő
gazdaság 20 tsz-nek segített az ara
tásnál, behordásnál. Sárvár több
mint ezer munkanappal enyhítette a
tsz-ek aratási gondjait, s a gazdaság
a tervezett 10 sertésfiaztató helyett
20-at készítet el agusztus 20-áig,
ezenkívül 15 darab, egyenként 300
férőhelyes juhhodály faanyagát is
legyártotta.
A nagyatádi erdőgazdaság 510
munkanap és 44 fogatnap biztosítá
sán kívül kévekötő aratógépét is a
tsz-ek rendelkezésére bocsátotta. Az
esztergomiak az eredetileg előirány
zott 440 gépórát még 250-nel toldot
ták meg. A balassagyarmati erdőgaz
daság kongresszusi vállalásként au
gusztus 15-re 5 darab 300 férőhelyes
juhhodályt és 5 darab 50 férőhelyes
növendékmarha-istállót készített el.

A királyréti erdészet az általa pat
ronált szokolyai Béke tsz-nél 300
mázsa gabonát csépelt el úgy, hogy
az erdészet adta a munkaerőt, az er
dőgazdaság gépállomása a 'traktort,
a mezőgazdasági gépállomás pedig a
cséplőgépet.

Igen kifejezően mutatja az erdé
szeti dolgozók segítő készségét Kisrónai Antal zalaegerszegi levelezőnk
beszámolója, akinek leveléből idéz
zük a következőket:
„Tavasszal, a tsz-ek szervezésekor
mi hívtuk a dolgozó parasztokat,
jöjjenek, lépjenek be a termelőszö
vetkezetekbe. Most ők hívtak ben
nünket, jöjjünk, segítsünk első ara
tásuknál. Mi szívesen mentünk. Sze
keres Gyula igazgató, mint első ka
szás vágta a rendet az észak-zalai
erdőgazdaság központja dolgozóinak
élén. A gazdaság dolgozói csoporton
ként, felváltva jártak aratni a tszföldekre, hogy azért itthon se álljon
meg a munka.
Az erdőgazdaság központi dolgo
zóin kívül még ki kell emelni szentgyörgyvölgyi
erdészetünket,
ahol
Szép Gyula erdészetvezető lelkes
munkakészsége és segíteniakarása
magával ragadta az erdészet vala
mennyi dolgozóját. Lelkesen dolgoz
tak a tsz-eknél a zalabaksai erdészet
dolgozói is, Káliner György erdészet
vezetővel az élen a nemesnépi tszben és a zalalövői állami gazdaság
ban. Hasonló lendülettel arattak a
zalaegerszegi erdészet dolgozói is a
Zalavölgye tsz földjein.“

Élüzem kitüntetések
Az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság kollégiuma, az Építő-, Faés Építőanyagipari Dolgozók Szak
szervezetének elnökségével egyet
értésben az 1959. I. félév eredmé
nyei alapján a Furnir- és Lemez

müvek részére az élüzem címet,
oklevelet, vándorzászlót és a vele
járó pénzjutalmat adományozta.
Ugyanakkor az Erdőgazdasági

így épülnek a Mezőgazdasági Kiállításon
bemutatott növendékmarha istállók

Szállító és Gépjavító Vállalatot, a
Gyufaipari Vállalatot, a Nyugat
magyarországi Fűrészeket, a Dél
magyarországi Fűrészeket, a Hárosi Falemezműveket, a Budapesti
Fűrészeket, az ÉRDÉRT Vállala
tot és a Szentendrei Kocsigyárat
dicséretben részesítette,
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A Román Népköztársaság erdőgazdaságának
nagy eredményei a népi hatalomban
A Román Népköztársaságnak 6,4
millió hektár erdeje van. Az ország
26,6%-ban erdősült. Románia még
nemrégen erdőben sokkal gazda
gabb volt. Például a 19. század ele
jén az ország területének 60%-án
tenyészett erdő. Az erdőket azonban
a román és a külföldi kapitalisták
rabló módon kihasználták az akkori
szomorú emlékű idők burzsoá-földesúri kormányainak pártfogásával.
A kapitalisták — a külföldiek és ha
zaiak egyaránt — az erdőt nevetsé
ges áron árusították, a lábon álló
erdő eladási ára úgy aránylóit a fa
árához, mint 1 : 200Ó.
A nagy területű tarvágások — kü
lönösen a fenyő- és tölgyerdőkben
—, a felújítások hiánya, amelyhez
az járult, hogy a meredek lejtőkről
eltűnt a növényzet, továbbá az erdei
legeltetések utat nyitottak az erózió
nak és ez fenyegető méreteket öl
tött. A növényzetétől megfosztott
kopárterület a 700 000 hektárt meg
haladta. A leromlott és selejtes er
dőállományok területe
elérte a
600 000 hektárt, az erózió nagy mér
tékét bizonyító vadpatakok állan
dóan kárt tettek a mezőgazdasági
termésben, a közlekedési utakban és
a településekben.
A kapitalista rendszerben az er
dőgazdálkodás teljesen elmaradott
volt, a vágásmódok terén zűrzavar
uralkodott, az erdők közlekedési- és
szállító utakkal nem voltak kellő
mértékben feltárva. 1944-ben pél
dául összesen 2950 km erdei szállító
út volt, vagyis egy hektár erdőre
0,45 fm út esett.
Ami a gépesítést illeti, néhány át
nem helyezhető kötélpályán kívül
nem volt gép, ami megkönnyítette
vagy felváltotta volna a kétkezi
munkát. Az erdőművelésben gép
egyáltalában nem volt. A fakiter
melést szinte kizárólag csak kézi
erővel végezték, a munkások első
sorban a parasztok közül kerültek
ki, akik nyomorúságos bérért na
ponta 14—16 órát dolgoztak az er
dőben, összetákolt kalyibákban lak
tak, a földön, vagy fenyőalmon
aludtak és a legkülönbözőbb beteg
ségeket kapták meg.

szét helyreállították, ésszerű fakiter
meléseket vezettek be. Gyökeresen
megváltoztak az erdei munkások
munkaviszonyai.

800 000 hektár újraerdősítés
A népi hatalomban nagy munka
folyt az újraerdősítés és a természe
tes felújítása terén. 1949—1959 alatt
800 000 hektárt meghaladó területen,
illetve évenkint 60—80 ezer hektá
ron végeztünk erdősítést és pótláso
kat. xEzzel szemben a két világhá
ború közötti időszakban évenkint át
lag mindössze 15 000 hektáron erdő
sítettek.
Az erdők helyreállításában a pa
rasztok és az ifjúság tömegei vettek
részt. Csak egyedül 1958-ban a fia
talság, a dolgozó parasztok és az er
dészeti személyzet közös munkája az
erdőgazdaságnak 23 000 000 lej meg
takarítást eredményezett.
Állomány nevelést 1,5 millió hek
tárt meghaladó területen végeztünk
és az ennek során kapott fa az érté
kesítésre került egész famennyiség
nek 10%-a volt. 1944. augusztus 23.
előtt ez mindössze 2%-ot ért el.
A degradált talajok javítása és a
vadpatak-szabályozás terén a 15 év
alatt végzett munka sokszorosa an
nak, amit a burzsoá-földesúri rend
szerben tettek. Az erdőgazdaság
68,139 hektár leromlott talajú terü
leten ültetett erdőt s ez egyúttal az
erózió korlátozását is szolgálta. Ezen
kívül 1949—1959. alatt a vadpatakok
szabályozása során 149 000 m3 föld
munkát és 3 millió fm famunkát
végzett. Mind nagyobb figyelem for
dult az erdők egészségi állapotára,
a kártételek megelőzésére, a vesze
delmes gócok elfojtására. Az erdő

védelemben a gépesítés — a földi és
a légi — 41%-ot ért el az 1950. évi
2,8%-kal ellentétben. Az erdőgazda
ság 1950—1959 alatt mintegy 170 000
hektáron alkalmazott erdővédelmi
eljárásokat és kb. 11 000 km kerítést
állított fel.
Az erdei úthálózat több, mint 9700
km-re nőtt, a földutakat nem szá
mítva. A feltárások eredményeként
növekedett a kitermelt famennyiség,
ami évenkint mintegy 3 millió m3.
Meg kell azonban jegyezni, hogy a
kiszállítási távolság a múlthoz ké
pest hosszabb lett, mert a kitermel
hető állományok messze fekszenek.
Ez jelentős állami beruházásokat
vont maga után. A. feltárással kap
csolatban a szállítási szektor meg
kapta a szükséges szállítóberendezé
seket, legutóbb is többek között
2000-nél több teherautót és számos
vontatót kapott.

Gépesítés, gépesítés
Az erdőgazdaságban évről évre
több a kiváló minőségű gép. Jelen
leg a fakitermelésben kb. 1800 vil
lany- és benzinmotoros fűrész, 450
kötélpálya, 1600 hemyótalpas és út
építő traktor és mintegy 6000 szállí
tóberendezés üzemel, gépek végzik a
hasítást és a kérgezést. Számos olyan
gép és eszköz van, amelyekkel a tel
jesítmény évről évre nő. A hegyvi
déki fahasználat és az apadék csök
kentésének szempontjából nagy je
lentőségűek a könnyű, szétszedhető
kötélpályák.
A fakitermelésben a szovjet ta
pasztalatok alapján egyszerű- és
komplex-brigádok dolgoznak a gépe
sítettségtől függően. A bruttó telje
sítménybérezésen alapuló brigád

A fordulat
Románia történetében 15 évvel ez
előtt gyökeres változás ment végbe.
Miután az országot a dicsőséges
Szovjet Hadsereg felszabadította, a
munkásosztály a párt vezetésével
kezébe vette a hatalmat. Ennek
eredményeként a népgazdaság szer
kezetében és irányában forradalmi
változások következtek be. Ezek az
erdőgazdaságban is érvényesültek.
A Román Munkáspárt irányításá
val több olyan intézkedés történt,
amelyek az erdőgazdaság fejlődését
segítették elő. Soha nem látott
ütemben megkezdődött az erdőgaz
daság elmaradottságának felszámo
lása. A kipusztított erdők nagy ré

Korszerű gépek alkalmazása a bisztricai erdőkben az erdő rovarkártevői eben.
Képünkön Swingfog aeroszol generátorokkal végeznek permetezést az apácalepke
leküzdésére
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szervezés ösztönzően hatott a mun
kásokra, mert ez a korábbi átlagbér
hez képest 15—25% munkabértöbb
letet biztosít.

ső- és középfokú erdészeti képesí
tést.

Csökkenő apadék,
növekvő szerfakihozatal

A szocializmusban az emberről
való gondoskodást bizonyítja az er
dőmunkások helyzete. Ma az erdő
ben a munkások mindennel ellátott
munkástelepeken, munkásbarakokban szállnak meg, számos munkás
nak saját háza van, amit állami köl
csönből épített, vagy olyan házban
lakik, amely az erdőgazdaság költ
ségén épült. A népi hatalom 15 éve
alatt az erdei munkások számára
11 450 közös szállás épült 84 300 ágygyal, 217 hálóterem 3270 ággyal és
többezer szolgálati lakás.
Az erdei munkásoknak élelemmel,
ruhával és cipővel ellátása — ami
a múltban megoldatlan kérdés volt
— most jól megoldott. A munkások
a munkahelyükhöz közel üzletekhez
jutnak. A hegyekben, a lakott he
lyektől távol, olcsón, meleg ételt kap
nak. Jelenleg mintegy 1000 üzlet, 150
pékműhely és 150 jól felszerelt ét
kezde áll az erdei munkások rendel
kezésére.

A fakitermelésben, főleg a bükkkitermelésben — az új, takarékos

A. főbb fakitermelési körzetekben munkás
klubok épültek. Itt tanfolyamokat tarta
nak, műsoros estéket rendeznek, sportol
nak és szórakoznak. A fényképen a Sucava-területen épített falkeui munkásklub
látható

módszerek alkalmazásának eredmé
nyeként 1944—1£|58. évek alatt az
apadék az 1938. évi szinthez képest
felére csökkent. Ez azt jelenti, hogy
1958-ban — a múlthoz képest — kb.
1 700 000 m3 fát takarítottak meg.
1958-ban a szerfakihozatal fenyő
ből elérte a 95%-ot, bükkből 41,1%
és tölgyből 56% volt.
Az erdő termékeinek kihasználá
sával kapcsolatban meg kell említe
ni, hogy 1958-ban 30 000 tonna rőzsenyalábot termeltek ki, 1959-ben pe
dig már 75 000 tonna szerepel a terv
ben.

Az erdőmunkások új élete

A vadállomány feljavítása
Az erdők vad- és halállománya
nagy értéket képvisel. A vadállo
mány mennyiségének gyarapítása és
minőségének javítása érdekében, 16
helyen szarvast, 6 helyen dám
szarvast, 3 helyen kárpáti szarvast,
17 helyen pedig fácánt szaporítottak
el. A vadállomány már 1950-ben el
érte a háború előtti szintet s azóta
megkétszereződött-megháromszorozódott.

Kutatás, szakoktatás
Az erdészeti kutatás nagy anyagi
segítséget kapott, összehasonlíthatat
lanul többet, mint 1944 előtt. A ku
tatás új irányban halad, szoros kap
csolatban áll az élettel és a fejlődés
sel. A gépesítési kutatás a legered
ményesebb és legcélszerűbb módsze
rek kidolgozására irányul, figyelem
be véve az erdőgazdálkodás sajátos
ságait, és arra törekszik, hogy a fa
kitermelésben az új gépeket minél
kiterjedtebben alkalmazzák.
Az erdészeti szakoktatás új alapo
kon áll. Az iskolahálózat kibővült és
megvan a lehetősége annak, hogy a
városi és falusi dolgozóknak minél
több fia tanuljon. Az erdészeti szak
iskolák száma négyszer annyi, mint
1948-ban volt. Az iskolareform óta
eltelt 11 év alatt 3500 fő kapott fel

Döntés a szovjet gyártmányú CNILME-K5
jelű villanyfűrésszel

Az egészségügyi ellátás terén gyö
keres fordulat történt. A kormány
gondoskodásából az erdei munkások
részére 18 rendelőintézet, 60 egész
ségügyi állomás, 2 kórház, 61 fürdő
—

-

létesült, amelyekben az orvosok és
egészségügyi dolgozók ingyen adnak
segítséget.
Az erdőművelésben és a fakiter
melésben dolgozó munkások az ér
vényben levő szabályzat szerint vagy
térítés nélkül, vagy részletfizetésre
munkaruhát kapnak. Az állam nagy
összegeket költ a munkásvédelemre.
Az utóbbi négy év alatt erre 72 mil
lió lejt fordított.

Az erdőgazdálkodás további
fejlesztése
A párt és a kormány iránymutatá
sának megfelelően az erdészeti szek
tornak a legközelebbi 3—4 év alatt
be kell erdősíteni az erdőterületen
található kopár helyeket, valamint a
mezőgazdasági célokra alkalmatlan
földeket. Az erdősítést az erdők ho
zamának fokozásával
egyidejűleg
kell megoldani. Ennek során a hektáronkinti hozadék évente 4—4,5
m3-re növelendő. A belterjes erdő
gazdálkodásra és a fakészlet ésszerű
kihasználására áttérés, valamint az
erdősítés ütemének meggyorsítása az
erdei úthálózat bővítését követeli
meg. Hektáronként 8—10 fm erdei
útnak kell lennie, vagyis a jelenlegi
vel szemben legalább a kétszeresé
nek.
A párt által az erdőgazdaság elé
kitűzött fő feladatok közé tartozik a
fával való takarékosság, a pazarlás
és a faveszteségek elleni küzdelem.
Ennek megoldását segíti elő a faki
termelési technológiák javítása, a
bruttó teljesítménybérezésen alapuló
brigádszervezés és az új gépek ki
terjedt alkalmazása. A gépesítés, fő
ként a legnehezebb művelet, a ki
szállítás gépesítése, a jövőben csök
kenti majd a fakitermelés idényjel
legét.
Az erdőgazdasági dolgozók minden
törekvése arra irányul, hogy meg
valósítsák azokat a feladatokat, ame
lyeket a Román Munkáspárt II.
kongresszusa és a párt Központi Bi
zottságának teljes ülése 1958 novem
berben megjelölt, hogy a maguk te
rületéin is tovább építsék a szocia
lista gazdálkodást.

•—«go»- •

■

—

Több mint 250 külföldi vadászt várunk
a koraőszi vadászatokra
Erdőgazdaságaink és vadgazda
ságaink felkészültek az őszi vadá
szatokra, a szarvasbőgés idejére.
Értesülésünk szerint 258 külföldi
vadász érkezését várják, akik a
magyar vadászterületeken ismét
sok értékes trófeával gyarapíthat
ják vadászemlékeiket. Ez a jelen
tős vadászforgalom komoly valutáris jövedelmet is jelent az or
szágnak.
Ugyancsak
nagy
érdeklődés

mutatkozik máris a téli vadásza
tok iránt. Vaddisznóállományunk
több erdővidéken jelentékenyen
elszaporodott. Amikor tehát a ha

zai vadgazdálkodás illetékes veze
tői gondoskodnak arról, hogy a

vaddisznók számának apasztásával az egyensúlyt helyreállítsák,
ugyanakkor a jelentkező külföldi
vadászvendégeket is bekapcsolják
a téli vadászatokba, amelyek so
rán bizonyára komoly lépést tu
dunk tenni abban az jrányban,
hogy a vaddisznó-állományt a
normálisra csökkentsük.
Termé
szetesen egyúttal a vaddisznó
vadászatokra érkező külföldi ven
dégek is növelik az idegenforga
lomból, illetve a külföldi vadászok
lődíj aiból eredő valutajövedelmet.
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Ünnepélyesen megkezdte próba üzemelését
a szombathelyi faforgácslemezgyár
Ezután máris előttünk van a for
ró, párolgó forgácslap. Az első nyolc,
1300X2550 mm nagyságú forgácsla
pot ismét taps köszönti s valószínű,
hogy lennének olyanok, akik meg is
simogatnák az új üzem első termé
keit, ha nem csupán azbeszt kesz
tyűkkel lehetne érinteni a forró la
pokat.

*

1959. augusztus 15., délelőtt V2II.
A hatalmas, feldíszített csarnokban
alig férünk el. Igaz, ezekben a per
cekben mindenki itt tolong a köz
ponti kapcsolótábla előtt, izgatottan
várva a pillanatot, amikor egyetlen
gombnyomás életet varázsol a most
még mozdulatlan, néma gépkoloszszusokba. És, amikor dr. Balassa
Gyula miniszterhelyettes, az Orszá
gos Erdészeti Főigazgatóság vezető
je az automatikus vezérlőasztalhoz
lép és ujját az indítógombra teszi, a
gépsorok hirtelen felmorajló zúgá
sát taps kíséri. A Nyugat-Magyaror
szági Fűrészek szombahélyi fafor-

Balassa elvtárs a forgácsoló gép dobjába
helyezi az első fenyőhulladékot

(4)

gácslemez-gyára megkezdte
üzemelését.

próba

*
A vezérlőasztalon piros fénnyel
világítanak az ellenőrző lámpák, je
léül annak, hogy sehol sincs hiba,
valamennyi gép működik. Az avató
ünnepség közönsége pedig elindul,
hogy nyomon kövesse az első for
gácslemezek születését. Az előké
szítő üzemrészből gumiszalagon ér
kezik az áztatott, darabolt erdeife
nyő tűzifa. Ez a forgács alapanyaga,
de teljes egészében felhasználják a
fűrészüzemből kikerülő összes szélezési és darabos hulladékot, s ez je
lentős lépés a forgácslap-gyártás
technológiájának általános fejlődésé
ben is. A forgácsoló gép szállító sza
lagja mohón nyeli a fenyőhulladé
kot. A 0,15—0,20 milliméter vastag
ságúra aprított forgácsot azután
pneumatikus ciklonszerkezet szip
pantja az emeletre, a horizontális
silógépbe, amely megfelelő széles
ségben elteríti és adagolja a forgá
csot. A siló egy surran tón keresztül
ismét a földszintre juttatja a forgá
csot, egyenesen az utánaprító ma
lomba. Innen ismét pneumatika
szívja át a forgácsot a szárítóba,
majd onnan tovább a vibrációs szi
tára és a száraz silóba. Lényegében
ezután kezd csak lappá alakulni a
forgács: a keverőgép gyantát vegyít
hozzá s a forgács az elegysilóba,
majd a terítő szekrénybe hull. A te
rítés három fázisa — az alsó fedő
réteg, a középréteg és felső fedőré
teg kialakulása után — már mint
forgácspaplan jut tovább a hideg-,
majd a hőprésbe.

Mennyi munka, mennyi akarat,
mennyi áldozatkészség előzte meg az
első forgácslapok születését! Erről
szól Balassa elvtárs ünnepi beszédé
ben, most már a feldíszített emel
vény asztalánál. A népgazdasági
terv 1958. december 31-ére írta elő
a szombathelyi beruházás — a fű
részüzem és a forgácslemez-üzem —
befejezését. A harc azonban, ame
lyet az OEF folytatott a generálter
vező vállalattal a határidő betartá
sáért s amelyet kár lenne ezen a
helyen részletezni, szinte reményte
lennek látszott. Ilyen előzmények
után vette át a beruházás további
vitelét a Nyugatmagyarországi Fű
részek s az Erdőgazdasági Tervező
Iroda. És ekkor, az év elején kezdő
dött a Nyugatmagyarországi Fűré
szek és az Erdőterv dolgozóinak
vállvetett, hősies erőfeszítéseket kö
vetelő munkája.

*

Minden előző tapasztalat azt mu
tatta, hogy hasonló üzemek ter
vezése legalább 16—18 hónapig tart
s ugyanennyi idő szükséges a gépek
kivitelezéséhez is. Tehát összesen
legalább három év. És íme: 1959. au
gusztus 15-ét írunk s előttünk van
nak az első forgácslemezek, azok,
amelyeknek megszületését alapos
számítgatások után csak 1962-re vár
ták.
— Három év helyett hét hónap
alatt elkészült a hatalmas munka —
mondja Balassa elvtárs. — Igazi

Tapssal köszöntik az első forgácslap
megszületését

7
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éjt nappallá téve irányította a kivi
telezést s kidolgozta az új üzem
technológiáját.

*

És végül néhány beszédes szám
adat: a forgácslap-üzemben beépí
tésre került 40 000 kg vasanyag,
24 000 méter villamos vezeték, 5000
méter acél páncélcső, a szerelési
munkáknál 540 kilogramm elektró
dát használtak fel. Az üzem dolgo
zói a próbaüzemelés megkezdésétől
az év végéig 3000 köbméter forgács

lemez gyártását vállalták. A terve
zett kapacitás három műszakban
10 500 köbméter, vagyis óránként
1,75 köbméter. Meg kell jegyezni,
hogy ha a generáltervező kivitele
zése szerint készült volna az üzem,
csak 1,29 köbméter lett volna az
óránkénti teljesítmény. így a telje
sítményemelkedés az új kivitelezés
szerint 36 százalék. A teljes egészé
ben automatizált üzem dolgozóinak
összlétszáma mindössze száznegyven.
B. K.

JEGYZETEK PUSZTAVACSRÓL

Az üzem központi vezérlő asztala

szocialista helytállás volt ez. Sokmil
lió forint értéket képvisel az új
üzem, de sokkal nagyobb értéket
jelent az a szellem, az az építő, szo
cialista szellem, amely létrehozta.

*

Nem, cseppet sem kisebbítjük a
Nyugatmagyar Fűrészek és az Er
dőterv dolgozóinak helytállását, ha
elmondjuk, hogy a sikerért külső
vállalatok is síkra szálltak: a Szent
endrei Kocsigyár, a Szegedi Fale
mezmüvek, a Szombathelyi Erdő
gazdaság, a Budapesti Fűrészek, az
Erdőkémia, a Ládagyár és mások. És
átérezte az üzem nagy népgazdasági
fontosságát a Megyei Pártbizottság,
amely kezdettől fogva ott állt a lel
kes építők mellett, segített problé
máik megoldásában. Jelentős szerep
hez jutottak az üzem építésében, be
rendezésében a külföldi tapasztala
tok is, így a brailai forgácslap-üzem
ben tett tanulmányút, a román fa
ipari tervező intézet szakembereinek
felvilágosításai, az NDK lipcsei fa
forgácslap-üzemében szerzett tapasz
talatok, a Pozsonyi Faipari Tervező
Intézet mérnökeinek a helyszínen
nyújtott segítsége.

*

Az ünnepség felejthetetlen percei,
amikor Balassa elvtárs átnyújtja
Hangyái Tibor igazgatónak az
összes dolgozó hősies munkáját el
ismerő és megörökítő díszoklevelet
s hosszan zúg a taps, amikor sorra
az emelvény elé járul a 14, főigaz
gatói dicséretben és jutalomban ré
szesült dolgozó. Meleg ünneplés kí
séri az üzem 19 új Kiváló Dolgozó
ját, akik most veszik át jelvényüket
és oklevelüket és a többi 35 megju
talmazott dolgozót is. Valósággal
„vastaps“ tör ki, amikor Schmidt
Ernőnek, a forgácsüzem vezetőjé
nek megjutalmazásakor Balassa
elvtárs bejelenti, hogy a főigazgató
ság kormány kitüntetésre is felter
jesztette a lelkes szakembert, aki

Két műszakban három fűrész dol
gozik a pustavacsi erdészet fagyárt
mány termelő üzemében, még pedig
olyan gyakorlott fűrészkezelőkkel,
mint Molnár János, aki több mint
öt éve dolgozik az üzemben, s har
madik éve az erdészet üzemi bizott
ságának elnöke is, és Papp Ferenc,
aki szintén évek óta váltja a mű
szakban Molnár elvtársat. A fagyártmánytermelő üzem kongresszusi ver
senyén meg is látszik, hogy az üb.
elnök nemcsak irányítja, hanem sze
mélyesen is „közreműködik” benne.
Az 1075 köbméteres tervfelada
tot már július végére teljesítet
ték,
s a kongresszusi felajánlásként vál
lalt további 120 köbméteren is túl
vannak már. A kongresszusig előre
láthatólag 125 köbméter túlteljesí
tést érnek el. A fagyártmánytermelés már eddig is 200 000 forinton fe
lüli haszonnal járt.

Közvetlenül a fűrészüzem mellett
új épület falai emelkednek: befeje
zéshez közeledik a gépüzem gépszí
nének építése. A pusztavacsi gépüzemnek jelenleg 16 traktora van, s
a gépek eddig nyitott színben voltak
elhelyezve, ami — különösen télen —
sok nehéséget okozott. Az új gépszín
felépítésével a gépüzem egyik gond
ja megoldódott, de változatlanul
fennáll a másik:
kevés a munkagép, különösen
az eke.
A nehéz talaj munka
valósággal
„eszi” az ekéket, mégis minden gép
hez csak egy ekét adnak, holott az
lenne az egészséges, ha két-két gép
hez 5—5 ekét biztosítanának.
A pusztavacsi erdészet csemete
termelése az idén lesz először nye
reséges. A gondos ápolással elérték,
hogy a tervezettnél közel egy mil
lióval több csemetét értékesíthetnek,
illetve ültethetnek ki.

J.ó£ eXedteJz
a taua&zi (LaCtemeték Ji.o>vSü.d&.an
Kitűnő eredménnyel
végződött
Borsod északkeleti részén a zemplé
ni erdőgazdaság által irányított ta
vaszi fásítási mozgalom, amelynek
eredményeit a közelmúltban vizs
gálta meg a sátoraljaújhelyi járás
mezőgazdasági osztálya.
Az adatokból kiderül, hogy a ta
vaszi hónapokban a parlagok és ko
párok fásítására többmillió lomb- és
tűlevelű csemetét, suhángot ültettek
el a Hegyköz és Hegyalja területén.
Emellett azonban bőségesen biztosí
tottak facsemetét a községeknek,
termelőszövetkezeteknek és legelte
tési bizottságoknak is.
Csupán a sátoraljaújhelyi járás 56
községében 450 ezer darab cseme
tét és suhángot telepítettek az erdőnkívüli fásítás során, sokkal többet,
mint az előző években bármikor.
Ricsén és Alsóhatárban a legelte
tési bizottság mezővédő erdősávot,
Tiszakarádon az Üj Élet tsz Öt hol
don, a sárospataki legeltetési bizott
ság tíz holdon telepített új erdőt.
Alsóbereckiben a Rózsa Ferenc
tsz egy régen kipusztult erdő újra
telepítését kezdte meg a Bodrog

partján. Amikor vállalkozásukról a
sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gim
názium diákjai értesültek, a KISZtagok a termelőszövetkezet segítsé
gére siettek és a tsz-tagokkal együtt
30 ezer csemetét ültettek el. A bod
rogközi községek kiszista fiataljai a
pártkongresszus tiszteletére 20 holdnyi erdősítést végeztek, s ezzel elsők
lettek a Borsod megyei versenyben.
A mostani felülvizsgálás alkalmá
val az erdészeti szakemberek meg
állapították, hogy az idei facseme
ték eredése több mint 90 százalékos,
tehát igen jónak mondható.

Hűséges dolgozok jutalmazása
Helyes kezdeményezés indult el a
sárospataki erdőgazdaságnál: a bá
nyászok „hűségjutalmához” hason
lóan a tíz éve vagy tíz évnél hoszszab idő óta szolgálatot teljesítő dol
gozókat jutalomban részesítették. Az
Alkotmány ünnepén történt ez első
ízben, összesen 176 dolgozónak mint
egy 90 000 forint értékű jutalmat osz
tott szét a vállalat vezetősége.
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Mindössze 4000 hektáron gazdál
kodik a valkói erdészet, amelynek
munkáját Kocsárdy Károly, Bedődíjas erdészetvezető irányítja. De ez
a 4000 hektár magában foglalja a
korszerű erdőgazdálkodás minden
problémáját. Évente átlagosan 12—
15 ezer köbméter faanyagot termel
nek ki. Jól felszerelt és gondosan te
lepített fagyármánytermelő üzemük
évi termelése csaknem ezer köbmé
ter készáru. Két szalagfűrészen fo
lyik a munka, példás rendben tárol
ják a bányadeszkát, a legkifogástalanabb minőségű parkettfrizt, a sző

lőkarót. Mégis a valkói erdészet leg
nagyobb problémája az er döf elújít ás.
a rontott erdők átalakítása, az erdőne
velés. Ezen a területen értek el olyan
eredményeket, hogy Kocsárdy Ká
roly erdészetvezető az idei Bedő
Albert-díjasdk sorába került.
ELINDULTUNK, hogy bejárjuk
az erdőrészeket, ahol a valkói erdé
szetvezető a régi, koronauradalmi
időkben folytatott helytelen gazdál
kodás következtében leromlott, leg
nagyobbrészt sarjeredetű állományok
helyén értékes, új állományokat te
lepített. Elsősorban igen nagy jelen
tőségűek azok az új erdőtelepítések,
ahol már 5—6 év előtt — úttörőként
— nyár előhasználati állományokat
létesített. Látunk erdeifenyőt, feke
tefenyőt, a termőhelynek megfele
lően kocsányos- vagy kocsánytálán
tölgyeket, az egyik erdőrészben vö
röstölgyeket, és fölöttük a felmaga
sodó óriásnyárakat, amelyeket Ko
csárdy Károly ritka hálózatban ülte
tett, ha kellett, a vadkárosítás ellen
egyedileg is dróthálóval vagy más
módszerrel védelemben részesített és
a tervek szerint 10—15 éves korban
akar kitermeltetni. Különösen jól
látható ezeknek a nyár előhasználati
állományoknak a szinte kertészeti
jellegű kezelése során, hogy nem
csak a terület jó kihasználása, a
gyorsannövő nyárból nyerhető fatömegmennyiség jelent komoly erdő
gazdasági előnyt, hanem az is, hogy
a nyárak alatt a növekvő, fényigé
nyes fafajokra ez a módszer milyen
serkentőleg hat. A nyárral együtt te

lepített fenyők, tölgyek gyorsabb nö
vekedést mutatnak, mint a nyárak
nélkül telepített állományok és mire
a nyárat papírfának, farostanyagnak
kitermelik, addigra a fenyő vagy a
tölgy nevelésében az erdőgazdálko
dás egy, esetleg két esztendőt nyer
het.
Annál értékesebbek ezek az ered
mények, mert nem tipikus nyárterü
leteken létesítette Kocsárdy Károly
ezeket az előhasználati állományo
kat, hanem lősztalajon. Egyes helye
ken, ahol a nyárat már egyáltalán
nem lehet alkalmazni, most a pla
tánnal kísérletezik és sürgette a Fa
ipari Kutató Intézetet, hogy a platán
felhasználhatósága tekintetében vé
gezzen szélesebbkörű kísérleteket.
Járjuk a valkói erdőket és min
denhol azt látjuk, hogy messze táv
latokba néző gazdálkodás folyik.
„Arra törekszem — mondja Kocsár
dy Károly — hogy a kerületvezető
erdészeket, a beosztott erdészeket és
természetesen az erdészet központjá
ban dolgozó, közvetlen munkatársai
mat, a szakelőadókat, fellelkesítsem
erre a munkára és egyben hozzá
szoktassam őket az erdészeti előrelá
táshoz, messze távlati tervezéshez.
Ügy érzem, hogy a szakmai képzés
nél is fontosabb, — mert az sokszor
csak formai lehet —, az, hogy az
embereket
megtanítsuk
gondol
kozni.“
,
A LEGSÚLYOSABB PROBLÉMA
az egész területen az erdőgazdálko
dás és vadgazdálkodás helyes egyen
súlyának biztosítása. Kocsárdy er
désze tvezető kifejti beszélgetésünk
során, hogy amikor hat-hétszer na
gyobb a vadállomány, mint a terület
vadéi tartó-képessége, akkor el kel
lene dönteni, hogy vadászati erdőt
vagy pedig gazdasági erdőt tartsa
nak-e fenn, hiszen a használati és
művelési előírások nem igazodnak a
rendkívül
nagy vadállományhoz,
így viszont a nagyjelentőségű erdő
művelés! feladatokat csak költséges
vadkerítések létesítésével és fenntar
tásával lehet biztosítani.

Látunk egy területet, amelyet az
üzemtervek terméketlennek minősí
tettek, most pedig ezen a nyolchol
das, fagyzúgos erdőrészen szépen
fejlődik a feketefenyő és az olaj fűz.
Látunk rontott, csúcsszáradt, 25 éves
tölgyállomány helyén a leggondosab
ban telepített, korszerű erdőt: 15
holdon itt is nyárelőhasználati állo
mány alatt alakul már a fekete
fenyő, korai juhar, kocsányostólgy
ele^ves erdő. A módszerek példamutatóak’ A nyártelepítés sima dug
vánnyal történt, de ebből 3000 suhángot a második évben kiemeltek
és máshova helyeztek el s így az er
dősítés csemetekertet is pótolt.
Ugyanígy neveltek az erdősítés so
rán tölgycsemetéket. Az öt-hat év
előtt végzett makkvetéses tölgyállo
mányból 200 000 csemetét emeltek
ki. Látunk régebbi tölgyes monokul
túrába vetett gyertyánt a második
koronaszint kialakítására, a módszer
itt is eredeti, mert a hektáronkinti
100—150 kg gyertyánmagot nem a
sorközökbe, hanem a tölgysorokba
vetették, mert csak így lehetett a
nagyobbmérvű vadkárosítást elke
rülni.
KÜLÖNLEGES ÉRDEME Kocsár
dy Károlynak, ahogy a sirkuti erdő
részben az őshonos, de már kipusz
tult bükköt újra megtelepítette. 1954
óta folynak az ilyen irányú munká
latai; a sárospataki erdőgazdaságból
kapott, állomány alól kiszedett
bükkcsemetékkel dolgozott, de most
már van saját bükkcsemetekertje is
a közelben. Sajnos, az első években
a vad súlyosan károsította a kiülte
tett bükkcsemetéket és itt is a terü
let bekerítése segített: most már
megmaradt a bükk is, szépen fejlő
dik és kialakulóban van a bükkösgyertyános-tölgyes elegyes erdő.
A sok, szép megoldás láttára el
hangzó dicséretre pedig Kocsárdy
Károly szerényen csak annyit mond:
„nem az a fontos számomra, hogy
mit mond majd az utódom, hanem
hogy a legjobbat adom, amit adhat
tam.“
(ákos)

Országos nyártelepítési tapasztalatcsere
a gödöllői erdőgazdaság területén
A nyárfásítási program megvaló
sításához jelentős gyakorlati segítsé
get adott az a kétnapos tapasztalat
csere, amelyet augusztus 18-án és
19-én tartottak a gödöllői erdőgazda
ság területén. A tapasztalatcserén
megjelent Keresztesi Béla, az Orszá
gos Erdészeti Főigazgatóság helyet
tes vezetője, valamint az OEF több
főosztályának vezetője.
A tapasztalatcsere résztvevői, az

erdőgazdaságok igazgatói és erdőművelesi csoportvezetői az első napon
négy jellegzetes adótípust jártak be
Valkó és Vácszentlászló környékén,
majd pedig megtekintették a máriabesnyői kísérleti csemetekertet. Utuk
első állomása a valkói erdészet egy
ligetes, törpe kocsányos tölgyes ron
tott erdőrészlete volt. Itt Király
Miklós, a gödöllői erdőgazdaság
(Folytatása a 10. oldalon)
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Miért romlottak le a gödöllői volt „koronaerdők”?
Az Erdőgazdaság és Faipar februári számában
Kozma László főmérnök nyilatkozatában megálla

pította, hogy a gödöllői erdők 60—70 százaléka le
romlott és kizsarolt. Lássuk már most, hogy mi az
oka ennek? Ezek az erdők 1868-ig hercegi magán
birtokban voltak. A múlt században a magyar Al
föld nagykiterjedésű legelőin millió számra nevelte
a nép a szarvasmarhát, lovakat, juhokat, az évente
eladásra szánt részét lábon hajtották a budapesti és
bécsi nagy vásárokra; az út hosszú volt és fárasztó,
— az állatok eközben leromlottak, s amikor elér

keztek a gödöllői erdőkhöz, itt 4—6 hétig pihentet
ték, közben ezekben az erdőkben legeltették; persze
főleg a 15 éven aluli erdőségekben, mert jó fűter
més csak itt volt található. A legeltetéssel a jószág
feljavult és a vásáron így jobban volt értékesíthető.
Az évről évre megismétlődött legeltetés az akkori
erdőtulajdonosoknak szép jövedelmet hozott, az
erdők faállományában azonban szinte helyrehozha
tatlan kárt jelentett.
1868-ban a magánbirtokot megvette az állam és
„nemzeti ajándékként*’ felajánlotta Ferencz József
akkori királynak, aki a birtok megtekintése után
akként határozott, hogy ezen a gyenge homokon
csak gazdálkodjanak a magyarok, ő nem reflektál
rá, hanem felajánlotta az úgynevezett koronaura
dalmak igazgatóságának és magának csak a vadá
szati jogot tartotta fenn; a gödöllői erdők vadállo
mányban akkor is igen gazdagok voltak.
Az 1879. évi XXXI te., az erdőtörvény szabá
lyozta ezeknek az erdőknek a kezelését és haszná
latát is, s most már a koronaerdőkről is elkészültek a

(Folytatás a 9. oldalról)
igazgatója üdvözölte a megjelente
ket, majd Danszky István, OEF osz
tályvezető ismertette a tapasztalat
csere célját. Hangsúlyozta, hogy a
nyártelepítési
program, amelynek
során 1975-ig 119 000 ha nyarat kell
telepíteni, alapos, körültekintő mun
kát kíván minden erdőgazdaságtól.
A gödöllői terület kiválóan alkalmas
a telepítésre, főként az előhasználati
nyárállományok tanulmányozására,
mert itt már régebben is foglalkoz
tak — főleg a valkói erdészet terü
letén Kocsárdy Károly irányításá
val — nyárak telepítésével, főhasz
nálati- és előhasználati állományok
létesítésével.
A továbbiakban Rimler László, a
gödöllői erdőgazdaság erdőművelési
csoportvezetője ismertette meg a
résztvevőket a különböző talajtípu
sokkal, bemutatva hét talajminta
gödröt, beszámolt a rontott erdőknél
végrehajtandó gazdasági intézkedé
sekről, az eddigi és a tervezett elő
használati nyárállományok telepíté
séről. A bemutató során többször
élénk vita alakult ki. A felszólalók
közül többen leszögezték, hogy a
nyártelepítésnél elengedhetetlen a
lehető legjobb termőhelymegválasz
tás. Ezért rendkívül fontos a talaj
vizsgálat, ehhez pedig mielőbb labo

rendszeres gazdasági üzemtervek, azonban — mi
vel az erdők királyi vadászterületté váltak —, most
meg a vadászat gördített akadályokat az erdők
szakszerű kezelése elé. Az erdőkben a nagymérvű
vádtenyésztés és a vadászat volt a fontos és nem
az erdőgazdálkodás. Az erdészet csak úgy tudta az
évi felújításokat ideig-óráig megvédeni a vadkárok
tól, hogy dróthálókerítéssel vette körül az erdősíté
seket. Amikor a fiatalosok már annyira felnőttek,
hogy a vadnak búvóhelyül alkalmasak voltak,
akkor a „királyi vadászhivatal” kívánságára a kerí
téseket el kellett távolítani, jóllehet továbbra is
nagy szükség lett volna a védelemre. Főleg a kül
földről behurcolt és itt túlságosan elszaporodott
üregi nyúl állomány okozott károkat a felújítások
ban, mert az üregi nyúl a kerítés fölött és alatt is
bejutott, ahová csak akart.
Megnehezítette az üzemtervi előírások fogana
tosítását az is, hogy az évi favágatási tervet az er

dészet kénytelen volt előzetesen bemutatni a „ki
rályi vadászmesternek”, és amit ő a vadászat érde
kében nem talált megfelelőnek, azt a tervből tö
rölte és az üzemtervi előírás ellenére azt végrehaj
tani nem lehetett, sőt sokszor még az előbb enge
délyezett munkálatokat sem engedte idejében ke
resztülvinni, mondván — e munkák zavarják a vad
nyugalmát.
De nemcsak a koronaerdőkben, hanem a szom
szédos mezőgazdasági vetésekben is sok kárt oko
zott a nagyvad-állomány, és amikor a károsultak a
vadászmestertől kártérítést kértek, a válasz az volt:

„Ha nem tetszik, menjenek vissza jobbágyoknak.”

ratóriumokat kell létesíteni. Beha
tóbban kell foglalkozni a trágyázást
kísérletekkel is. Ezzel kapcsolatban
Keresztesi elvtárs megjegyezte, hogy
a Nemzetközi Nyárfabizottság elnö
ke már nem egyszer kifejtette: a
nyár kultúrnövény, tehát ennek tu
datában ma már el sem lehet kép
zelni nyárfatermelést trágyázás nél
kül.
Partos Gyula, az ÉRTI igazgatója
arra hívta fel a figyelmet, hogy, jó
fásítási anyagról kell gondoskodni,
mert jelenleg még általában nem ki
fogástalan a telepítési anyag. Többen
megjegyezték
ezzel kapcsolatban,
hogy több anyatelepre van szükség.
Az országfásítással kapcsolatban
érdekes tapasztalatokról számoltak
be a Győr megyei résztvevők. El
mondták, hogy a győri erdőgazdaság
hatásos agitációja nyomán a terme
lőszövetkezetek, állami gazdaságok
igen nagy területeken nyárfásítanak.
A tsz-ek 10—15 éves távlati terve
ket kérnek az erdőgazdaságtól és
egész falvak, járások nyárfásítására
készülnek. Az erdőgazdaság az igé
nyek kielégítésére 12 millió cseme
tét és suhángot termel. Többen rá
mutattak a tapasztalatcsere résztve
vői közül, hogy a termelőszövetke
zeti mozgalom fejlődése igen nagy
lehetőségeket nyit a nyárfásításnak

is; ahol legerőteljesebb a tsz fejlő
dés, ott valósággal áradnak a nyár
fásításra felajánlott területek, mind
népszerűbbé válik a nyárfa.
A résztvevők közül többen a ka
vicsos talajok nyárfajta megválasz
tásának problémájáról beszéltek s
kérték az ERTI-t, hogy folytasson
kísérleteket a kavicsos talajok fafa
jának a megválasztására.
Az első nap délutánján a máriabesnyői csemetekertet járták be az
országos tapasztalatcsere résztvevői.
A tapasztalatcsere második nap
ján a gödöllői arborétumba látogat
tak el a résztvevők. Az itteni tapasz
talatok különösen azért voltak hasz
nosak, mert az arborétum egyike a
legértékesebb
gyűjteményeknek, s
jelenleg is rekonstrukció
folyik
benne.
A tapasztalatcsere sikeréhez a gö
döllői erdőgazdaság azzal is hozzá
járult, hogy igen ötletes, gazdag ki
állítást nyitott meg ebből az alka
lomból. A kiállítás szinte kereszt
metszetét adta a gazdaság egész éle
tének, munkájának, bemutatva talajsajátosságait, erdő- és vadállo
mányát. Igen érdekes volt a kiállí
tás újítási része. A gazdaság újításai
közül több az Országos Mezőgazda
sági Kiállítás pavilonjában is bemu
tatásra került.
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A károsultakat e válasz nem elégítette ki, bírói útra
terelték az ilyen ügyeket s ennek az lett a követ’ kezménye, hogy az erdőt hosszú kilométereken ke
rítéssel kellett elzárni a mezőgazdasági területek
től. *
Meg kell említsem még, hogy Gödöllő kiváltsá
gos hely volt az erdészek számára: ide csak az ke

tek ki. Ilyen mérvű használat még nem okoz túl
termelést, illetve még nem támadja meg az erdő
élőfakészletét. Ezenkívül köztudomású az is, hogy a
gödöllői erdőgazdaság jövedelem szempontjából az
országban mindig az utolsó helyen állott. Viszont a
háborús években annál súlyosabb volt a túlhasználat.

rülhetett erdészeti szolgálatra, aki a királyi vadász
urak személyének megfelelt és csakis az felelt meg,

A felszabadulás óta az erdőgazdálkodás 15 év
alatt többet fejlődött, mint a kapitalizmusban 80
év alatt; akkor még álmodni sem lehetett erdészeti

aki a vadászat célkitűzéseit hajlandó volt szolgálni,
a vadászmester kegyeit keresni, mert csak így re
mélhették egyéni érdekeik, kívánságaik és vágyaik
beteljesülését.
Ami pedig az erdők kizsarolását illeti, az főleg

a háborúk okozta rendkívüli kény szerkitérméié sek
következménye, mert Budapestet ezen idő alatt még
erdészeti áldozatok árán is el kellett látni elegendő
tűzifával.
A gödöllői erdészet kezelésében — ez idő alatt
— mintegy 26 000 hektár erdő állott; ezen erdőkből
az 1913—14. évben például mindössze 1250 m3 ipari
fát és 20 000 m3 tűzifát, az 1934—35. évben mind
össze 2577 m3 iparifát és 27 000 m3 tűzifát termel

gépek használatáról, amit a falusi kézi és fuvar
erők igyekeztek is kihasználni a maguk javára.
Befejezésül: némi mentségére szolgál az akkori
erdészetnek az, hogy a keze részben kötve volt,
mégis mulasztás terheli annyiban, hogy az eltelt
60—80 éves vágásforduló alatt nagyobb gondot kel
lett volna fordítani a rontott erdők kiküszöbölé
sére, és további mulasztás terheli^ azért is, hogy
túlságosan sok erdősítési hátralékot hagyott örök
ségül a demokráciának.

Az ásotthalmi felvételi vizsgák tanulságai
Utazunk az Asotthalmi Erdész
Szakiskola felvételi vizsgájára és
szorongó várakozással gondolunk
az elkövetkezőkre, hogy vajon ki
tudtuk-e javítani a múltban már
annyiszor előfordult hibákat? Va
jon az erdőgazdaságok felelős ve
zetői jól választották-e ki a vizs
gára küldött fiatalokat? Találko
zunk-e most is a felületességből,
meggondolatlanságból és elvtelenségből adódó hibákkal? Mert saj
nos, nem egyszer fordult elő,
hogy csak a létszámkeret szám
szerű »betöltésére gondoltak még!
azon az áron is, hogy tanulásra
alkalmatlanok vagy méltatlanok
kerültek az iskolába. Az is előfor
dult, hogy a vizsgákra jelentkezés
előtti napokban gépkocsival fu
tottak körül a gazdaságban, úgy
szedték össze a szükséges létszá
mot és már nem lehetett ideje a
tanulónak — vagy szüleinek —•
megfontolva dönteni a szakmai
tudás megszerzésének fontosságá
ról. De elküldték egyeseket a
szakiskolára olyan meggondolás
sal is, hogy „a vizsga után úgy
sem kerül már vissza hozzánk".

Sajnos, a kérvények egy részét
vissza kellett utasítani, ahol a je
lentkezőknél hiányoztak a felvé
teli előfeltételek, vagy a tanulási
idejük egybeesett volna katonai
szolgálati kötelezettségükkel. Két
ségtelen, hogy az ilyen jelentke
zések beküldése már önmagában
bizonyítja, hogy az illető gazdaság
vezetői felületes munkát végez
tek. Ilyen okok miatt a jelentke

Az idei felvételi vizsgák ered
ményei ismét bőséges tanulsággal
jártak. A 166 jelentkező kérvénye

AZ ERDŐ

bizonyítja, hogy dolgozóink élnek
az Alkotmányban biztosított tanu
lási lehetőségeikkel.

zőknek csak mintegy 58 százalé
kát lehetett a vizsgára behívni.
De a kiválasztás továbbra is hi
bákat mutat. A behívottaknak kö

zel egyharmada elégtelenre vizs
gázott. Gondos és lelkiismeretes
előkészítő munkával ezt el lehe
tett volna kerülni. Egész sor feles
leges adminisztrációs munkát és
levelezést okozott ez a gondatlan
munka, sőt jelentékeny, felesleges
költséget is. Megnehezítette a fel
vételi bizottság munkáját az is,
hogy egyes gazdaságok nem a
tényleges szükségletük arányában
küldtek jelölteket, s ezért nem le

MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÁRA:
egy évre 60 Ft, félévre 30 Ft

Cseleji József
ny. erdőmérnök

hetett ilyen szempontokat terv
szerűen érvényesíteni, vagyis tu
domásul kellett venni a vizsga
eredményekből adódó helyzetet.
Végső soron tehát a felvételi
bizottság — mérlegelve a gazda
ságok szakemberhiányát, a jelent
kezők szociális körülményeit, a
vizsgaeredményeket és a ráter
mettséget — az eredményesen

vizsgázók közül 41 jelentkezőt
vett fel a szakiskolai tanulók so
rába.
A tanulság világos és egyszerű:

sokkal több gondos és türelmes
munkát kell végezni, nagyobb
tervszerűséggel és felelősséggel
kell a szakiskolára szánt fiatalo
kat kiválogatni és még ennél is
több ügyszeretetét és emberszeretetet kell érvényesíteni a vizsgára
előkészítés során. Ezzel csökken
teni lehet a csalódott emberek szá
mát és elérhetjük, hogy fiataljaink
mindenkor szívesen jelentkeznek
majd a tanfolyamokra és az isko
lákra. Az lenne kívánatos, ha
az erdőgazdaságok vezetői a jövő
ben másképpen nehezítenék meg
a felvételi bizottság munkáját:
azzal, hogy <*jól kiválogatott és
gondosan előkészített tanuló ifjú
ságot ’ küldenek a felvételi vizs
gákra, akik közül nehezebb lesz
majd kiemelni a szakiskolára leg
alkalmasabbakat.

Huszta Nándor
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Faipari igazgatók
értekezlete Mohácson
Augusztus 27—28-án a Faipari
vállalatok igazgatói és főmérnökei
kétnapos értekezletet tartottak a Mo
hácsi Farostlemezgyárban. A megbe
szélések központi kérdése a kong
resszusi verseny eddigi eredményei
nek értékelése volt és a további fel
adatok kitűzése.
Megállapították,
hogy a felajánlott 12 millió forintos
eredményjavulásból a fűrész- és le
mezipari vállalatok, valamint az
egyéb iparvállalatok már £| millió fo
rintos eredménynövekedést biztosí
tottak. Elhatározták tehát, — mint
hogy a kongresszusi versenyfelajánlás lényegében már teljesítettnek te
kinthető— hogy az igazgatók újra
megbeszélik a felajánlások további
lehetőségeit az üzemek dolgozóival.
Remeim lehet, hogy pótfe lajúniu
sokkal és azok teljesítésével az év
végére az Országos Erdészeti Főigaz
gatósághoz ' tartozó faipar nyeresége
eléri a 80 millió forintot. A fűrész- és
lemezipari vállalatoknál már vala
mennyi üzemben és üzemrészben
megindultak a megbeszélések, hogy
milyen módszerekkel lehet az eddigi
eredményeket fokozni és elsősorban
a minőség javításával az év végéig
a pénzügyi eredményességet tovább
javítani.
Az eddigi teljesítések adatai sze
rint, minthogy minőségi teljesítésen
volt a hangsúly, valamint a népgazdaságilag legfontosabb termékek elő
állításán: a kitűzött dongatervet a
dongarönkellátási nehézségek elle
nére a vállalatok teljesítették. Szinte
minden darab rönkért külön harcot
folytattak.
A vita során elismerő hangon szá
moltak be a fűrész- és lemezipari
igazgatók arról, hogy az erdőgazda
ságoknak az első féléves, mintegy
300 000 köbméteres rönkanyag-szál
lítása viszonylag folyamatosan tör
tént,ami bizonyítja, hogy az együtt
működés az erdőgazdaságok és az
iparvállalatok között lényegesen to
vább fejlődött. Remélhető, hogy a
soron levő kooperációs tárgyaláso
kon ez a kedvező együttműködés
tovább bővül. A vállalatok azt kérik
a gazdaságoktól, hogy minél hama
rabb lássák el friss bükk-anyaggal
a lemezgyártást, a további eredmé
nyes
dongatermelés
érdekében
pedig, ahol csak lehet tölgy-előszál
lításokat is teljesítsenek.
Megszemlélték az értekezlet máso
dik napján a Mohácsi Farostlemez
gyár üzemét, a tapasztalatok alap
ján megvitatták az üzem beindítá
sának
nehézségeivel
összefüggő
problémákat, bírálták az ezzel kap
csolatos egyes ténykedéseket, és fel
vetették azt a gondolatot, hogy meg
felelő segítséget adnak a vállalatok
a mohácsi gyárnak, hogy néhány
szakemberből álló brigád hosszabbrövidebb időre bekapcsolódik a mo
hácsiak munkájába, s így elősegítik
a gépek legjobb üzemeltetésének és
a technológia legjobb kialakításának
fokozatos érvényesülését.

Sokan irigykedve vették tudomá
sul, hogy a Furnír- és Lemezművek
ismét — immár kilencedik alkalom
mal — élüzem lett. Pedig nincs mit
irigykedni, mert a nemes vetélkedés
ben másnak is megvolt a lehetősége
a büszke cím elnyerésére.

••

Látogatás a Furnir- és Lemezmüveknél
s még egyet külön felajánlottak a
kongresszusra. De a brigád vidáman
dolgozik. ,.Megszoktuk ezt a munkát
— mondja az alig 19 éves Kovácsf
Imre —, s nem is olyan rossz. Min
den hónapban megkeresek 1800—2000
forintot.”
Nem sokkal távolabb egy híres bri
gád, Moravcsik Pálné, vagy ahogyan
itt vállalatszerte nevezik, Moravcsik-

Örül a győző, mosolyog a legyőzött. Dorosz
Lajos igazgató átveszi az élüzem vándorzász
lót Niver Györgytől, a Hárosi Falemezművek
főmérnökétől

Nem mondom, a Füriem dolgozói
nem pirulnak el, ha a dicséretet hall
ják, s ugyancsak büszke önérzet töl
tötte el őket, amikor augusztus 19-én
visszavették Hárostól a korábban el
hódított zászlót. Úgy érzik, nekik
ezekre joguk van, mert a dicséretért

is, a zászlóért is alaposan megdolgoz
tak. A dicsőség azonban nem szállt a
fejükbe, nem nézik a zászlót babéro
kon ülve, hanem az ünneplés után

ismét belevetették magukat a dolgos
hétköznapok lázas tevékenységébe.
Ha kimegyünk a rönktérre, bené
zünk a műhelycsarnokba vagy az
irodai
helyiségekbe,
mindenütt
ugyanazt látjuk és ugyanazt halljuk.
Serény férfi és női kezek végzik a
munkát, teljesítik a tervet és a kong
resszusi felajánlásokat. De ha meg
kérdezzük őket, valami akaratos fény
villan a szemükben, és szinte szó sze
rint ugyanazt mondja mind: „Nem

adjuk vissza a zászlót, tizedszer is
élüzem leszünk.” Ha nézzük, amint
rönköt hámoznak, furnírt hasítanak
vagy szárítanak, el is hisszük: ezek
nem adják ki kezükből a zászlót,
csak akkor, ha náluknál még mél
tóbb dolgozó kollektívára találnak.
A munkát mindenki vidáman vég
zi, pedig egyik munka sem könnyű.
Kint forrón tűz az augusztusi nap,
de nagyobb az a meleg, amit Lujber
Sándor préselőbrigádjának ki kell
állnia. A présből kivett lemezek 110
C°-osak, s csak úgy ontják a hőt.
Hűsölésre pedig nincs idő, — mert 64
prést kell elvégezni egy műszakban,

Nehéz munkát végeznek a kérgezők. Csapó
János is megmozgat naponta 50—60 méter
mázsa fát

mama nedves-lemez összerakó brigád
ja szorgoskodik. Bizony Moravcsikmama felett már évekkel ezelőtt át
szállt az ötödik tizes, de a munkában
mindig a legelsők között van. A kicsi,
de határozott asszony ugyancsak kéz
ben tartja brigádját, de a „tagok”,
mind a heten szeretik is a mamát,
mert tudják, hogy jót akar. A brigá
dot már háromszor kitüntették. A
legutóbbi élüzem-ünnepségen is 300—
300 Ft jutalmat kaptak. A „mamát”
pedig még a brigádnál is többször
érte kitüntetés. Meg is érdemel ez az
idős és mégis oly fiatalos lendületű
munkásasszony minden dicséretet,
mert úgy dolgozik. Ha azonban meg
kérdezzük tőle, hogy ki dolgozik leg

jobban a brigádban, egy pillanatig
sem gondolkodik, nem is gondol ma
gára, hanem azonnal rávágja: „Böck

Pálné”.
Ha végigmegyünk a hatalmas csar
nokon, tekintetünk bizonyosan bele
akad abba a fiatal fiúba, aki a ro
busztus hámozógép egyik fogantyú
ját markolva hajol a gép fölé, s néha
rövid, határozott utasításokat ad
munkatársainak. Ki ez a gyermekes
mosolya, alig pelyhes állú ifjú? Ta
lán a gép kezelője rövid időre eltávo
zott, és ő állt a helyére? „Nem —
kapjuk meg gyorsan a felvilágosítást
—, ő a brigádvezető gépmester”.
„Azonnal jövök, csak lefut ez a rönk“
— szól oda, amikor hívom.
— Kapala László vagy ok — mutat
kozik be később.
— A mi brigádunk az ifjúsági bri
gád, minden tagja húsz év alatt van,
de én már elmúltam húsz — mondja
nem kis önérzettel.
Amikor a gép felől érdeklődöm, tu
domásomra hozza, hogy minden gé
pet ismer és már mindegyiken dolgo
zott. „Hat éve dolgozom itt, s elles
tem mindent. Ezelőtt furnírtekerő
voltam. A gépet vezetni azonban sok
kal jobb.”
A néhány perces beszélgetés alatt
a brigád tagjai új rönköt emeltek a
gép befogó pofái közé. Szép, tiszta
rönköt, amelyeket az „öregek” szállí
tanak a fiataloknak. Most éppen
Kecskés Dénes és Csapó János készí
tik elő hámozásra a hatalmas rönkö
ket. Bizony a kérgezők munkája nem

tartozik a legkönnyebbek közé. A
Kecskés brigád is megmozgat a mű
szak alatt 10—12 tonna rönköt, s ezek
közül nem egy olyan vastag, hogy a
„közönséges halandót” már akkor ki
veri az izzadság, hacsak elképzeli a
súlyát.
Despot Éva szárítóbrigádja viszont
könnyű furnírokat emelget egész nap,
de ezt rendkívüli szorgalommal teszi.
A négyfőnyi brigád munkafegyelme
példamutató. Szinte minden percet
kihasználnak. Minthogy tudják: az
üzem szűk keresztmetszete a szárító,
még a reggeli 10 perces szünetét is
kihasználják, s munka közben regge
liznek. A szorgalomnak látszata is
van: a teljesítmény 110—120 száza
lék között ingadozik.
Az egész vállalatnál sok kitűnő bri
gádot és még több kitűnő munkást
találhatunk. Nem is lehet felsorolni,
olyan sokan vannak. Tóth Béláné

Kapala László már gépmester, bár alig töl
tötte be a huszadik életévét

brigádjáról azonban nem lehet hall
gatni. Ha nézzük őket, a forró olaj
jut eszünkbe; az van ilyen állandó
mozgásban, mint ez a két asszony a
furnír-élgyalu körül. Az a kis szőke
Közöttük, mintha valamelyik asszony
kislánya lenne, pedig ő a brigád
vezető, Tóth Béláné, a faipar kiváló
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Az Urbán Béla rönktéri rakodóbrigád gép
kocsiról rönköket rak le

laltunk és 123 százalékot teljesítet
tünk”. Ezért kapott az élüzemünnepségen a brigád minden tagja 330 fo
rintot és oklevelet, Tóthné pedig ki
tüntetést.
Azt szeretném, hogy teljes legyen
a kép, amit a FURLEM hétköznapjá
ról rajzolok. Éppen ezért az emberek
mellett meg kell emlékeznem a gé
pekről, ezekről a kedves, zöldre fes
tett segítőtársakról. Velük egyre
könnyebb a munka, egyre szebb az
élet. Lehet az egyszerű emelőcsiga,
amellyel a rönköt emelik a hámozó
gépbe, de lehet automata foltozógép,
vagy akár olyan „okos” szerkezet,
mint a lépegető élragasztógép — egy
aránt a dolgozók munkáját segítik.
És ilyen gép egyre több van a Furnírés Lemezműveknél is.
Lassan eltelik a nap, vége a mű
szaknak. A Moravcsiknék, Csapó Já
nosok hazamennek, hogy új munká
soknak, más brigádoknak adják át
rövid időre munkahelyeiket.
f. L«

dolgozója.

Lujber Sándor préselő brigádja kiszedi a
présből a 110 Co-os lemezeket

Mit is mondhatunk erről az asszony
ról és brigádjáról. Elhatározták, hogy
szocialista brigádot hoznak létre. A
feltételek nem könnyűek, de eddig
mindent teljesítettek. Sem az akarat
erő, sem a lelkesedés nem hiányzik.
A munkafegyelem kifogástalan, a
munkateljesítményük példás. Nem is
lehet őket beszélgetésre félrevonni.
A brigádvezető is csak munka köz
ben kiáltja oda: „115 százalékot vál-

Moravcsik Pálné nedves összerakó brigádja
mindig a legjobbak között van
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legszebb darabja kétségtelenül a
gyulaji vadászterületen elejtett 12,5
kilogramm súlyú szarvasagancs
volt. Németországban az elejtett
szarvasagancs súlya átlagosan 5—
6 kg, érthető tehát, hogy nemcsak
a gyulaji rekord agancs, hanem a
8 és 9 kg-os agancsok is feltűnést
keltettek.

Szerepelt a kiállításon több muf
loncsiga, két igen jól preparált,
hatalmas túzok, valamint több
igen szép özagancs, köztük egy 32
cm hosszú, közel 5 kg-os trófea.
Kiállítottak több szép vaddisznó
agyart is, különösen feltűnést kel
tett egy 25 cm hosszú, és egy 10
évnél idősebb vadkan 22 cm-es, de
27 mm széles, rendkívül erős
agyara. Ez utóbbit a Tata-kör
nyéki erdőben ejtették el.
Európa legjobb vadászterületé
nek nevezte Otto Sartorius gerolsteini erdőmester a Duna, a Bala
ton és a Dráva között elterülő,
Budapesttől mindössze 200 km tá
volságra fekvő erdős országrészün
ket. Beszámoltunk annak idején,
hogy a hazánkban járt német va
dászok 1957-ben Kölnben gazdag
kiállítás keretében mutatták be az
itteni vadászataikon elejtett leg
értékesebb trófeákat.

Tavaly is sok német vadász járt
hazánkban és az akkor elejtett,
még
gazdagabb
vadzsákmány
szebbnél szebb trófeáiból ez év jú
niusában még látványosabb kiállí
tást rendeztek Kölnben. Ezen a
kiállításon nem kevesebb mint 12
aranyérmes szarvasagancs vívta ki
a nézők elragadtatását. A kiállítás

A VIPERÁK
elterjedéséről írt érdekes cikket a
Természettudományi Közlöny ez évi
7. számában Marián Miklós, a sze
gedi Móra Fereinc múzeum tudomá
nyos kutatója. Megállapításai szá
munkra is értékesek, hiszen a ke
resztes vipera csak az aránylag za
vartalan, erdős területeket lakja.
Hazánkban a Hanság mocsaraiból,
továbbá Zala és Somogy megye ha
tárán egy kis területről régóta isme
retes volt a vipera jelenléte, de az
újabb kutatómunka eredménye fel
tárta a Sátorhegységi és a felsőtiszai
lelőhelyeket is. A tanulmány hang
súlyozza, hogy a keresztesvipera fel
tétlenül veszélyes az emberre is, bár
sietve menekül az ember közeléből
és nem támad. „Igaz — írja a szerző,
— hogy ingerlékeny, kiszámíthatat
lan természetű állat, de mese az,
hogy az embert üldözi. Néhányan azt
állítják, hogy dühében ráugrik in
gerlőjére. Mintegy hatvan viperával
volt dolgom szabadban és fogságban,
de soha ilyet nem tapasztaltam.
Anatómiai felépítése sem teszi ezt
valószínűvé.“ Marásra tehát csak
akkor kerül sor, ha az állat nem
tud kitérni, sarokba szorítva érzi
magát, vagy valaki rálép, esetleg rá
ül. Elmondja a tanulmány azt is,
hogy mit kell tenni viperamarás
esetén? A sebet — egy- vagy két,
égető fájdalmú, piros pont a bőrön
— éles késsel azonnal vágjuk ki és
jól véreztessük ki. A végtagot szo
rító kötés alkalmazásával kössük el
Igyunk többszöri adagolásban mint
egy másfél-két deci erős szeszes
italt, feketekávét, de legfőképpen
forduljunk azonnal orvoshoz. A ma
rás után legkésőbb másfél órán be
lül adott szérumoltás feltétlenül
eredménnyel jár és ma már hazánk
viperásnak
ismert területein a
gyógyszertárak el vannak látva ez
zel a szérummal.

Az 1959—60. évi vadászati idény
és tilalmi idők megállapítása. A föld
művelésügyi miniszter 23/1959. FM.
számú ren delete a vadászati idényre
és tilalmi időkre vonatkozó tavalyi
20 1958. FM. számú rendelet rendel
kezéseit továbbra is fenntartja azzal
az eltéréssel, hogy nyúlra november
1-től január 17-ig szabad vadászni,
de nyúlban szegény vadászterületek
re a megyei tanács a nyúlvadászat
kezdő időpontját november 15-ig el
halaszthatja. Azonkívül fácánkakas
ra október 18-tól január 3-ig, BékésCsongrád, Hajdú-Bihar és Szolnok
megye területén január 17-ig szabad
vadászni.

*

A Szovjetunió erdőgazdasága nagy
feladatot tűzött maga elé: tervbe
vette, hogy a jövőben a fakiterme
lés 80—90 százalékát az északi és ke
leti, eddig fel nem tárt őserdő tájak
ra teszi át.
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Út tálán utakon is szép eredményekhez érkezik
az Erdőgazdasági Szállító- és Gépjavító Vállalat
Minden jel arra mutat, hogy itt,
a kaszói erdő mélyén valaha — ta
lán még a tegnapi zápor előtt — út
vezetett. Most viszont a rönkkel
megrakott Csepel tehergépkocsi ke
rekei reménytelenül kavarják a híg
latyakot, a motor búgása úgy veri
fel az erdő csendjét, mintha segít
ségért kiáltozna. Németh János
gépkocsivezető lekászálódik a vezető
fülkéből, a rakodómunkások segít
ségével rönköt csúsztat a kerékhez,
s néhány pillanat múlva a kocsi na
gyot zökkenve megindul — a követ
kező kátyúig.
Németh János arcán mégsem látni
bosszúságot. Ismeri az erdőt, mint a
tenyerét, közel két évtizeden át dol
gozott a nagyatádi erdőgazdaságnál,
mint rakodómunkás s a fárasztó
napi munka után tanult, megsze
rezte a gépkocsivezetői jogosítványt.
Aztán került az Erdőgazdasági Szál
lító- és Gépjavító Vállalat kapos
vári kirendeltségéhez, s ma a válla
lat egyik legjobb gépkocsivezetője.
— Itt, a somogyi erdőgazdaságok
nál a legnehezebbek az útviszonyok
— mondja, miközben valósággal
egyensúlyozza a nehéz kocsit a ka
nyargó földúton. — A Szállító Vál
lalat kirendeltségéhez tartozik mind
a három somogyi erdőgazdaság, a za
márdi, a kaposvári és a nagyatádi.
Sajnos, az erdészetek a múltban nem
sok gondot fordítottak feltáró utak
építésére és karbantartására, csak
az utóbbi években kezdtek nagyobb
arányú útépítésekhez. De a rossz út
viszonyok ellenére is könnyebb lenne
a helyzetünk, ha a vállalat 900-as
terepgumikkal látná el a gépkocsi
kat.
A vállalat munkájáról Szabó
Imre, a kaposvári kirendeltség veze
tője beszél részletesebben.
— Az Erdőgazdasági Szállító- és
Gépjavító Vállalat 1953. óta műkö
dik. Jelenleg
250 gépkocsival szállít az erdő
gazdaságok számára fát, építő
anyagot,
sőt személyszállítást is végez, mert
az erdei munkásokat a vállalat gép
kocsijai viszik a munkahelyükre és
vissza. Nem tudom, vállalatunk szá
mára elegendő-e a 250 kocsi, min
denesetre a mi kirendeltségünk
nél levő 21 gépkocsi többnyire ke
vés. A fő idényben például 50 is el
kelne.
— Az összes erdőgazdasági szállí
tásoknak mintegy 70 százalékát a mi
gépkocsijaink végzik, a fennmaradó
30 százalékon osztoznak a gazdasá
gok vontatói, kisvasútjai és az
AKÖV tehergépkocsijai.
— Szinte hozzáférhetetlen vágás
területekről is le kell számtanunk a
fatömeget, mert a kiközelítő utakkal
is nagyon rosszul állnak az erdésze
tek. Azt hiszem elég, ha megemlí
tem, hogy csupán a délsomogyi erdő
gazdaságnak 1600 helyen van vágás

területe. Az utak minőségét leginkább
az üzemanyagfogyasztáson lehet le
mérni. A Csepel-kocsik fogyasztási
normája 100 kilométerenként 20—21
kilogramm, nálunk az utak zömén
42—52 között van a fogyasztás.
— A nehézségek ellenére mégis
jól gazdálkodunk az előirányzott
költségekkel, szállítási és gépjavítási
tervünket rendszerint túlteljesítjük.
A vállalat tavaly a második fél
évben élüzem lett, idei első fél
évi munkájáért pedig az OEF
és a MEDOSZ dicséretben ré
szesítette.
Főként három tényezőnek köszön
hetjük ezt. Elsősorban dolgozóink jó
munkájának. Gépkocsivezetőink és
szerelőink ügyesek, gyakorlottak, jó
részük már a vállalat megalakulása
óta itt dolgozik. Azután igyekszünk
minél jobb viszonyban lenni az erdő
gazdaságokkal, a szállítási előadók
kal minden hónapra pontos munka
tervet dolgozunk ki. És harmadiknak
említem a jó versenyszervezést, bár
ennek oroszlánrésze van az eredmé
nyekben.
A jó versenyszervezés nemcsak a
kaposvári, hanem a többi tíz kiren
deltség munkájában, eredményeiben
is tükröződik. A vállalat
első félévi tervét 106 százalékra
teljesítette, a tervezett 482 000 ton
na helyett 512 645 tonnát szállí
tottak
a gépkocsik, s közel 5 millió kilomé
tert tettek
meg. Ugyanakkor a
rossz útviszonyok ellenére a karban
tartás fokozásával 1,40 százalékkal
csökkentették a javítási költséget
s az anyagköltség is 3,6 százalékkal
kevesebb volt az előirányzottnál. A
vállalat az első félévet 3 557 000 fo
rint eredménnyel zárta, a tervezett
979 000 forint helyett.
A nehéz rakodási és szállítási mun
kát a vállalat az erdőgazdaságokkal
karöltve igyekszik könnyebbé tenni
s ezt is beiktatta kongresszusi vál
lalásai közé. A szombathelyi és
veszprémi kirendeltség rakodás-gépe
sítési újításáról éppen legutóbbi la
punkban adtunk számot s más vo
nalon is eredménnyel biztató kísér
letek folynak. Ugyancsak segítséget
kíván adni az erdőgazdaságoknak a
rossz útszakaszok gyors kijavításá
hoz, olyan formában is, hogy a gép
kocsik visszfuvarban salakot, kö
vet szállítanak. Végül
mind szélesebb körben el akarja
terjeszteni a vállalat a korszerű,
csoportos szállítást,
s ennek gyorsabb megvalósításáért
igyekszik az
erdőgazdaságokkal
együtt minél több kiegyenlítő és ma
gas rakodót képezni.
Fontos feladatköre a vállalatnak
a gépjavítás. Éppen most, a harma
dik negyedévben folynak teljes erő
vel a különböző motorfűrészek nagy
javításai, hogy a gazdasági év kez
detére
valamennyi
motorfűrészt

üzembe állíthassák az erdőgazdasá
gok. A vállalat kirendeltségei 33
motorfűrész teljes javítását végzik el.
Végül megkérdeztük a kapos
vári erdőgazdaságot, mi
lyen véleménnyel van a vállalat
munkájáról.
— A Szállító- és Gépjavító Válla
latnak — mondta
Egerszegi
László szállítási és Szilágyi Imre
műszaki előadó —
igen nagy szerepe van a gazda
ság tervteljesítésében és abban,
hogy kongresszusi vállalásainkat
már jórészt teljesíteni tudtuk.
Nincs még egy olyan erdőgazdaság,
amely annyira rá lenne utalva a vál
lalatra, mint a miénk. Ugyanis a
szállításon kívül valamennyi gépün

A kaposvári erdőgazdaság egyik traktoré
nak nagyjavítását végzik a kaposvári
kirendeltség műhelyében

Pintér Sándor forgórészvizsgálatot, Pálfi
Elek pedig önindító vizsgálatot tart az
általuk szerkesztett autóvillamossági
próbapadon

A kaposvári kirendeltség asztalos műhe
lyében platós pótkocsikat is készítenek
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két, vontatóinkat, gépkocsijainkat,
motorfűrészeinket a vállalat javítja,
mert nincs saját gépműhelyünk. Sőt
építkezéseinkhez a vállalat asztalos
műhelye készíti az ajtó- és ablak
kereteket. A javítások minőségével
elégedettek vagyunk, csak éppen a
határidőkkel van néha baj. Megért
jük, hogy a vállalat elsősorban a
saját gépein, gépkocsijain tartja a
szemét és a kezét, de úgy gondol
juk, ha egy-két szerelővel bővíte
nék a létszámot, semmi fennakadás
nem lenne a mi gépeinknél sem.
Annyival is inkább szükség lenne
erre, mert gépparkunk állandóan bő
vül, jövőre 10 Druzsbát, 4 Zetor
szupert, 2 rakodógépet és egy K—
25-ös vontatót kapunk.
Az Erdőgazdasági Szállító- és Gép
javító Vállalat a szó szoros értelmé
ben úttalan utakon halad szép ered
mények felé. A vállalat dolgozói
nagy érdeklődéssel figyelik a kong
resszusi versenyben életre hívott
műszaki fejlesztési bizottság
működését; a bizottság munkája
máris kedvezően érezteti hatását a
műszaki és forgalmi problémák meg
oldásánál, az újítások bevezetésénél,
s így az önköltség csökkentésénél, a
termelékenység emelésénél egyaránt.

Folytatódik az akácvita
testvérlapunk, Az Erdő hasábjain. A
8. számban Babos Imre foglalkozik
a kérdéssel és adatokat sorakoztat
fel abban az irányban, hogy azokon
a területeken, ahol az akác nincs
megfelelő termőhelyen, a fenyőülte
tés gazdaságosabb.
Hangsúlyozza,
hogy nem lenne helyes akácellenes
nek bélyegezni azokat a jó szándékú
szakembereket, akik a rossz akáco
sok felcserélését sürgetik. „Csak ár
tunk — fejezi be gondolatmenetét
— az akáctelepítés gondolatának, ha
fenntartjuk és védelmezzük az egy
kori helytelen fafajválasztás ered
ményeként értéket alig képviselő
állományait és használunk akkor,
ha a kedvezőtlen termőhelyeken
fenyvesekbe elegyítjük az akácoso
kat.“

A forgácslap gyártás
hazai vonatkozású kérdéseivel és a
műszaki fejlődés lehetőségeivel fog
lalkozik a
Faipari Tudományos
Egyesület lapjában, a Faiparban
Szabó Dénes, egyetemi docens. A
cikk a FATE által rendezett ankéton hangzott el előadásként. Hang
súlyozza, hogy 1960-ig az állami vál
lalatok bútorlap-igénye kb. 35 000
köbméterre emelkedik,
ezenkívül
legalább ugyanennyi az egyéb fel
dolgozó ipar igénye is. Jelenleg pe
dig faforgácslap-gyártásunk össze
sen mintegy 20 000 köbméternek fe
lel meg. A számok azt mutatják,
hogy további forgácslap-gyárak lé
tesítésével kell számolni. Ennek a
célkitűzésnek az alapján vizsgálja
meg a tanulmány a forgácslap-gyártás műszaki vonatkozásait.

II sárvári nyártanfolyam tapasztalatai
Az erdőgazdaságok erdőműve
lési csoportvezetői augusztus 25,
26 és 27-én háromnapos nyár
tanfolyamon vettek részt- Sárvá
ron. A tanfolyamon Kopeczky
Ferenc Amit a gazdasági nyárfaj

tákról
minden
erdőmüvelőnek
tudnia kell, Danszky István A
nyárfagazdálkodás alapvető erdő
művelési kérdései, Fekete Gyula
Erdőnkivüli nyárfásítási munkák
szervezése, tervezése és kivitele
zése, Majer Antal Nyárállományok
ápolása, Szilágyi László A nyárak
baktériumok és gombák okozta
betegségeiről, Bencze Lajos Az
abiotikus tényezők és rovarok ál
tal okozott károkról tartott elő
adást. A tanfolyam hallgatói több
helyszíni bemutatón is részt vet
tek a sárvári nyárfakutató kísér
leti állomáson, valamint a baj ti
csemetekertben.
A tanfolyam után beszélgettünk
Nagy Lászlóval a budapesti erdő
gazdaság erdőművelési csoport
vezetőjével, aki a tanfolyam ta
pasztalatairól a többi között a kö
vetkezőket mondotta:
—A tanfolyam több szempont
ból igen hasznos volt. Elsősorban

alapos kiegészítést adott a nem
régiben a gödöllői erdőgazdaság
területén megtartott országos ta
pasztalatcseréhez. Az ÉRTI értékes

útmutatása az eddigi kísérletek
eredményeiről, valamint az elő
adások, helyszíni bemutatók öszszefogjott,
rendszerezett
képet
tártak elénk a nagy nyárfásítási
program feladatairól. Bőséges faj
taismereti előadások ismertettek
meg
a
fontosabb
nyárfajták
jellegzetességeivel, köztük az új

nemesnyárak, az olasz, a francia
és a hollandi nyár tulajdonságai
val. Igen fontos eredmény volt az
újabb telepítések hálózati kérdé
sének tisztázása. Nyugvópontra
került az a régen vitatott kérdés,
hogy a nemesnyárakat sűrűbb
vagy ritkább hálózatban telepít
sük-e. Akkor nyerhetjük a legje
lentősebb előhasználati fatömeget
— bizonyosodott be a tanfolya
mon — ha sűrűbb hálózattal, 2 X 2

méterrel kezdjük meg a telepítést.
Elemzésre került a nyártelepítések
céljának előre történő meghatáro
zása, az országfásítás jelentősége
a nyárgazdálkodásban, továbbá
számos olyan tudományos és gya
korlati szempont, amelyet ne
künk, a tanfolyam résztvevőinek
kötelességünk tovább adni. Ehhez
nagy segítséget jelent, hogy az

OEF kiadja a tanfolyam teljes
anyagát, az ÉRTI pedig — amint
erre ígéretet kaptunk —■ minta
példányokat bocsát rendelkezé
sünkre a fontosabb nyárfajokból.

A tudomány és a gyakorlat
gyümölcsöző együttműködése Budakeszin
A budakeszi erdészetnél nagyobb
arányú építkezés közeledik a befeje
zéshez. Az újonnan épült helyiségek
be rövidesen beköltözik az erdővé
delmi állomás, amely eddig igen
mostoha körülmények között, bérelt
helyiségekben működött; hogy mást
ne mondjunk, laboratóriumát mosó
konyhában helyezték el. Az állomás
ennek ellenére eddig is igen ered
ményesen dolgozott, különösen a
nyártelepítésre alkalmas talajok fel
kutatásával végzett hasznos munkát.
— örömmel adunk szállást az er
dővédelmi állomásnak — mondotta
Hagen Ferenc erdőmérnök, a buda
keszi kísérleti erdészet vezetője —
mert így erdészetünk tudományos
bázisa még szilárdabb lesz. 1954. óta,
mióta a budakeszi erdészet kísérleti
erdészetté alakult, bebizonyosodott,
hogy a gyakorlati munka nem nél
külözheti a tudományos megalapo
zottságot. Az ERTI-vel végzett közös
kísérletek, nemcsak
az erdészet
eredményességéhez járultak hozzá,
hanem bízvást mondhatom, hogy a
magyar erdészeti kutatás ügyét is

előbbre vitték. Az ÉRTI tudományos
munkatársai mindig segítségünkre
vannak tanácsaikkal. Legutóbb pél
dául csemetéinket betegség támadta
meg, az ÉRTI mikorrizás oltásokkal
csakhamar rendbehozta csemetekert
jeinket. Részletes útmutatást kap
tunk a kopárfásításokra, s üzemter
vünk . is az ÉRTI talajfeltárására
épült, amellyel szinte erdőrészenkisnt
felhívta figyelmünket a telepítendő
fafajokra. A termelésnél nálunk ter
jedt el először az ÉRTI által kikísér
letezett gyalufogas-fürész, jelenleg
pedig a motorfűrészek alkalmazásá
nak leghelyesebb módját sajátítják
el motorfűrész-kezelőink az ÉRTI
darabolási és döntési kísérletei alap
ján.
Hat televíziós készülék szórakoz
tatja jelenleg a mátrai erdőgazdaság
tanyai jellegű erdészeteinek dolgo
zóit. A munkásszállásokon min
denütt rádió áll a dolgozók rendel
kezésére s a szakszervezeti bizottság
jelentősen bővíti a jelenleg 1200 kö
tetes központi könyvtárat.
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Fiatal erdömérnök egy erdészet élén
A sárospataki erdőgazdaság bol
dogkőváraljai erdészetét látogattuk
meg. Egy-két évvel ezelőtt nem a
legjobb vélemények keringtek az itt
folyt, illetve egyáltalán nem folyt
munkákról. 1958 őszén vezetőváltozás történt. Azóta — a beérkezett
adatok tanúsága szerint — ez az er
dészet is fejlődésnek indult. Azért is
kerestük fel, hogy erről az örvende
tes változásról közvetlenül tájéko
zódhassunk.

„Nem csalódtam"
Az új vezető, Bartucz Ferenc fia
tal erdőmérnök, amolyan gyermekmosolyú atléta, az első kérdéseink
re sietve leszögezi:
— Nem egyedül oldottam meg az
itt rámvárt feladatokat. Mögöttem
állt az erdőgazdaság vezetősége.
Szívvel-lélekkel támogattak a ve
lem idekerült közvetlen munkatár
saim: Varró János erdőmémök, meg
Kisházy Zoltán erdésztechnikus. És
a legmesszébbmenően segített Mika
István járási párttitkár, aki igen fel
világosult, képzett ember.
— És az erdészet régi munkatár
sai?
— A lehető legjobb viszonyban
vagyok velük. A múltra jellemző
ivó-cimboraság nélkül is... Nem
jöttem előítélettel. Minden mende
monda ellenére abból indultam ki,
hogy az erdészek itt sem lehetnek
roszabbak, mint másutt. S épp ezért
a vezetőtől függ, hogy milyen mun
katársak lesznek... Nem csalód
tam ... Volt egy-két erdész és egy
két beosztott, akik az általam meg
kívánt fegyelmet sehogysem akar
ták megszokni. Azokat — a jó kol
lektíva érdekében — áthelyeztet
tem ... őket sem tartom elveszett
embernek, mert — ahogy ismerem
az emberi természetet — az új mun
kahelyeiken bizonyára már nem
„röstelnek“ rendes, jó dolgozókként
viselkedni...

Állandó munkásgárda
Az erdészet a Zempléni-hegyek
nyugati lejtőin és a Hernád-völgyön húzódva, mintegy 13 000 holdnyi összefüggő területet ölel fel. Ti
zenhárom kerületre tagozódik. Ál
landó dolgozóinak létszáma: 125;
ebből 23 központi állományú erdész
és kerületvezető, 12 kisegítő (hossz
tolók, vágásőrök, beosztott erdész,
technikus-gyakornok) és 90 szerző
déses, állandó erdőmunkás. Ezeket
alkalmakkor 300—400 idénymunkás
egészíti ki.
— Persze, az átszervezéssel és a
munkafegyelem kialakításával még
csak épp hogy felkészültünk. Leg
égetőbben sürgetett a teljesen el
gyomosodott
fiatalosok tisztítása.
Ehhez viszont ember .kellett...
Az új vezető előtti időkben isme
retlen fogalom volt itt az állandó
erdészeti munkás.
Mindig csak
idénymunkásokkal dolgoztattak. S
minthogy az erdészet majdmindenütt mezőgazdasági területekkel

határos, csak akkor akadtak embe
rek, amikor elfogyott a számukra
jobban
kifizetődő
mezőgazdasági
munka. De az ilyen kínnal toborzot
tak munkája se ért sokat, mert a vi
déken jó bor is terem... A legtöbb
alkalmi erdőmunkás egyéni fagyűj
tögetéssel — (és fa-eltüntetéssel) —
töltötte el munkaidejét, hogy legyen
miből borra... így fogyott a sok
értékes fa, fogyott a bor, csak a
munka nem haladt.
Bartucz mérnöknek első dolga
volt megbízható, rendes emberekből
kialakítani egy állandó munkásosz-

kézitermelő-brigádot szerveztünk...
Ősszel már négy motoros brigádunk
lesz.
Ez a szakmai képzés és a jó szer
vezés máris megmutatkozik. így az
előző időszakban lazán tervezett
iparifakihozatalt nem volt nehéz fel
javítani, de jelentős, hogy már 725
m3 kész fagyártmányt termeltek, míg
azelőtt az erdészetnek fagyártmánytermelése alig volt. Fényes bizony
ság arra, hogy mi a különbség, ha a
csupán ölfavágásra alkalmas idény
munkások helyett betanított, jó
hossztolókat állítunk a fakitermelés
re. Olyanokat, akik a rendszeres havi
fizetésért lelkiismeretes munkát vé
geznek. S akiket a kilátásba helye
zett prémium még nagyobb gondos
ságra sarkall.
Még egy bizonyíték: az erdészet a
kongresszussal kapcsolatban év vé
gére, a tűzifatermelés rovására 300
m3 bányafa túltermelést ajánlott fel.
Ezzel szemben már a félév végére
339 m3 bányafát termeltek.
— És mi történik ezekkel az ál
landó munkásokkal, amikor a ter
melési idény befejeződik?
— Pontos terv alapján egyéb mun
kát végeznek... A fűrészelők beola
jozzák a motorjaikat, kézifűrészei
ket és ráállnák a kézi közelítésre,
meg az útjavításra. Vagy az ápolás
ban dolgoznak. Van itt munka bő
ven, egész évben ... Nagyon szeret
ném, ha az idénymunkásokat meg
felelő létszámú állandó erdészeti
munkással teljesen kiküszöbölhet
ném. Akkor ugrásszerűen fejlődhet
nénk.

A kiszállítás gondjai

Bartucz Ferenc erdészetvezetö

tagot. S aztán ezekkel, gondosan
előkészített tervek alapján hozzá
kezdett a korszerű termeléshez.
Természetesen
a fakitermelést,
meg az erdőgondozást a szerződtetett
munkások alapos kiképzése és a ké
pességeiknek megfelelő szétosztása
előzte meg. Ez az időráfordítás
azonban sokszorosan meghozta gyü
mölcsét.
— Harmincnyolc—negyven éves
komoly emberekből kialakítottunk
egy nyolctagú, nagyon lelkiismere
tes tisztító brigádot. Ök végzik a
nevelő vágásokat és — mondhatom
— igazi művészei a tisztításnak.

A gépek előretörése
Bartuczék kiképző munkájának
egyik jelentős eredménye: a korsze
rű szerszámok bevezetése mellett —
amelyeknek nemcsak a használatát,
hanem a karbantartását is „beidegezték“ — a munkásokkal annyira
megszerettették a gépek használatát,
hogy a kézi szerszámokkal dolgozók
egymás után önként mennek el tan
folyamra Sárvárra, csakhogy ők is
mielőbb géppel dolgozhassanak.
— A fakitermelésre két motoros
fűrész (Druzsba)-brigádot és négy

Az erdészet másik nagy problé
mája volt — s ez fennálló nagy
probléma ma is: a kiszállítás. Az
egész területen, a járhatatlan szik
lás terep miatt alig van egy-két
szállításra alkalmas út. És a vízvá
lasztó hegység fekvései következté
ben nagyon nagyok a távolságok.
Ez a kedvezőtlen terephelyzet már
a múltban is döntő tényezőként sze
repelt az egész terület kialakításá
ban. Valamikor ugyanis grófi erdő
uradalom volt. A gróf a lábon álló
erdőket adta el. A kitermelő cégek
csak azokat a területeket vásárolták
meg, ahová vasutat építhettek. A
megvásárolt erdőket teljesen kiirtot
ták s vasúton elszállították. S aztán
a vasutakat is felszedték. így kelet
keztek az erdészet jelentős részét
kitevő boldogkőváraljai és aranyos
völgyi kopárok. (Viszont ugyancsak
ennek a nehéz terepnek köszönhető,
hogy fent a hegyeken tekintélyes
öreg erdők maradtak meg teljes ép
ségben.)
A
terépnéhézségekre
jellemző,
hogy egy szekér rendes útviszonyok
között 1,5—1,6 m3-t szállít, itt leg
jobb esetben is csak 0,7—0,8 m3 súlylyal bír ’moÄgni. És ilyen úttalanutakon 10—15 km-es távolságokkal
kell megküzdeni.
— Ahogy idekerültem, nyomban
kézbe vettük az úthálózat javítását.
De — minthogy nincs akkora beru
házási keretünk, hogy sziklákat rob
banthatnánk és szerpentineket vág-
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vel, részben gépi módon (Királycsúzdával és Papp-féle csörlős kö
télpályán) közelítik ki a vágásterü
letek szélére.
Ennek az alapos megszervezésnek
tulajdonítható, hogy a nehéz terep
ellenére a szállítási eredményük jó.
1958. október 1-én, amikor a veze
tőváltozás történt, 3200 m3 fa feküdt
tő mellett. Ehhez — tervnek megfe
lelően — még 9000 m3-t hozzáter
meltek. Mégis június végén már csak
1300 m3 volt tő mellett.

Kötélpályás „légi-szállítás"

„Légi szállítás” Papp István- ■féle csörlős drótkötélpályán

hatnánk — ez csupán annyiból állt,
hogy egyes erdei utak fölött kinyi
tottuk a bozótot, s ennek következ
tében a nap kiszárította a sarat, a
kátyúkat pedig betömögettük... Ez
is sokat jelentett. Ugyanis a járha
tatlan utak miatt alig-alig kaptunk
külső fuvarost. Amikor a magán
gazdák látták, hogy törődünk az
utakkal, nagyobb bizalommal for
dultak felénk. Negyven, sőt nyolc
van fuvart is kaptunk egyszerre.

Új fogat-brigád
Kint, az áldatlan terepen aztán ki
derül, hogy a fuvarosok bizalma
másból is táplálkozik. Az erdészet
vezetősége jó szervezéssel, és nem
utolsósorban a fegyelem megszilár
dításával, olyan leleményes áthida
lásokat produkált, ami joggal meg
hozta a bizalmat.
Először is megteremtették az er
dészet 11 pár lóból álló fogatbrigád
ját. Ez a brigád már korábban is
meg volt, de jóformán csak nevé
ben. A havi átlagos összteljesítménye
nem haladta meg a 250 m3-t! A ko
csisok nem kerestek többet 9t00 fo
rintnál egy hónapban. Hogy mégis
mindig részegek voltak és emiatt a
feleségeik nap-nap után sírva men
tek panaszra, annak oka: mellék
foglalkozásuk az „aljazás“ (a kocsi
aljára elrejtett fa kilopása) volt...
Bartucz erdészetvezető csak a fo
gatbrigád vezetőjét váltotta le, s a
helyzet
azonnal,
máról-holnapra
megszűnt. Ma az ötvenév körüli
Kassai Ferenc, régi óhutai erdőmun
kás a brigádvezető. S ugyanazok az
emberek, ugyanazokkal a fogatokkal
havi 2000—2300 forintokat visznek
haza. Megszűnt a részegeskedés,
nem fordul elő lopás. Sőt, még a csa
tolófát is addig hordják magukkal,
amíg csak használható ...

Ä gépkocsiszállítás
jó megszervezése
Második lépésként az erdei köz
benső rakodókat igyekeztek úgy el
helyezni, hogy a gépkocsik odáig el-

juthassanak. Jelenleg négy közbenső
rakodójuk van. Mind messze a fel
adóállomástól. A legközelebbi 9
km-re, a legtávolabbi 35 km-re.
Minthogy évi 10 000 m3 fa kiter
melése a tervfeladatuk, kívánatos
volt a gépkocsiszállítás alapos meg
szervezése. Eleinte nem volt vállal
kozó a gépkocsivezetői állásokra. Ma
egy hattagú gépkocsizó brigáddal
rendelkeznek. Csupa olyan ember,
akik a távolabbi rakodásoknál ön
ként arra is vállalkoznak, hogy a
rakodó közelében letáborozzanak és
ameddig a szállítás tart, nomád éle
tet éljenek.
A kitermelt fát részben kézi erő

A Tekerjes-völgyben egy izgalmas
„légi-szállítás“ fináléjának voltunk
szemtanúi. A Nagy Osztró-hegy ré
gen meghagyott „sapkájából“ még
1958. januárjában kitermelt 600 m3
rönköt szállítottak le a Papp Istvánféle csörlő segítségével kifeszített 500
méteres kötélpályán. Már évek óta
elveszett anyagnak tekintették. Hi
szen 35°-os a hegyoldal lejtője és
hatalmas szikla-kibúvásos, kőgörgeteges terep. Lehetetlenség lehozni.
Esetleg leguríthatnák, de a hegyol
dal kétharmad része nagyon szép
elegyes, 10—12 éves fiatal erdő! A
lezúduló rönkök valósággal leborot
válnák ... Ez a leleményes megol
dás egyaránt megmentette a kiter
melt 600 m3 fát és a fiatal erdőt. És
óriási lélektani hatása is volt. A fo
gatgazdák a meglepő merész meg
oldás láttán valósággal tolongtak,
hogy részt kaphassanak a további
szállításokból.
Ugyanilyen lendületes az erdőfel
újítási, erdőművelési és átalakítási
munkájuk is. A kopárok nagy részét
teraszosan magról vetett erdei fenyő
vel telepítik be. Borvendég Sándor

Üj utakz útfelújítások a budai erdőkben
A budapesti erdészet évente átlag
1 100 000 forintot fordít a budai er
dők sétaútjainak építésére és felújí
tására. Az idén eddig két új utat ad
tak át a forgalomnak, többet pedig
újjáépítettek. Május elsején adták
át a Május 1. utat, amely a Budake
szi utat köti össze a Jánosheggyel,
augusztus 20-ára pedig felajánlás
ként elkészült az úttörő vasút vég
állomásától a hűvösvölgyi Nagyrétig
vezető 700 méter hosszú, 6 méter
széles bekötő út, amelynek töltésé
hez a földet a Budakeszi úton épülő
új filmstúdió építőitől ingyen kapta
az erdészet, így az új út költsége
csak mintegy 25 000 forint volt. Ok
tóber elsejére készül el a Disznófő
környékének rendezése s ugyanak
kor adja át az erdészet a Disznófőtől
a Normafai útra vezető, 800 méter
hosszú utat. Az új gazdasági év na
gyobb arányú munkája lesz a Ha
rangvölgy és a Normafa-vendéglő
közötti 1200 méteres út, valamint a
Szépvölgyet a Csúcsheggyel össze
kötő 4 kilométeres út felújítása.
Az új utak mellé sűrű hálózatban
padokat is állítanak fel, főleg azzal
a céllal, hogy a kirándulókat „kicsa
logassák“ az erdőből. Eddig 150 pa
dot helyeztek el s további 100 felállí-

tását tervezik. Ugyancsak fokozato
san helyreállítják az esővédő házi
kókat, s néhány újat is építenek. Az
esővédő házikók befedésére Romá
niából hozatnak zsindelyt.
Végül meg kell emlékezni a buda
pesti erdészet legnagyobb arányú
munkájáról, a Sashegy kopár fásítá
sáról, amelyhez mintegy 70 féle faés cserjefajtát használnak fel, köztük
igen sok exótát. A nagyarányú mun
kát előreláthatólag 5—8 év múlva
adják át a nyilvánosságnak, amikor
az új telepítés már megfelelően
megerősödött.

Az újítási előadók II. negyedévi
versenyének eredménye a követ
kező: Az erdőgazdaságoknál 1. Komlósy József (Sárospatak), 500 forint
jutalom, 2. Nigriny Zoltán (Pécs) 400
forint, 3. Rössler Károly (Székesfe
hérvár) 300 forint, 4. Vető Endre
(Keszthely) 200 forint jutalom. Az
ipari vállalatoknál 1. Kudett Lajos
(Ládaipari Vállalat) 700 forint, 2.
Fodor László (Szentendrei Kocsi
gyár) 500 forint, 3. Bősze Ferenc
(Hárosi Falemezművek) 300 forint
jutalom.
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A nagyüzemi termelés tapasztalatai
a mendei csemetekertben
Amikor augusztus utolsó napjai
ban a mendei csemetekertben jár
tunk, a kicsiny irodában igen nagy
munkában találtuk az erdészetvezetőt és a csemetekert kezelőjét. Az
előttük fekvő papírlapokon hosszú
számoszlopok emelkedtek s a nagy
matematikai művelet célja az volt,
hogy megállapítsák:
hogyan teljesítik a csemetekert
dolgozói kongresszusi vállalásu
kat,
elérik-e azt a bizonyos nullát, amely
azt jelenti, hogy a ráfizetést sike
rült megszüntetni. A végleges ered
ményt akkor még nem ismerhettük
meg, de annyit már elárultak a szá
mok, hogy

a mendei csemetekert mintegy
100 000 forint nyereséggel zárja
a gazdasági évet.
Ha arra kérjük a csemetekert ke
zelőjét, mondja el, minek köszönheti
az eredmény javulást, gondolkozás
nélkül rávágja:
— A jobban szervezett munkának,
a nagyüzemi gazdálkodási formának,
a gépesítésnek. — Aztán így foly
tatja:
— A legfontosabb: minden mun
kát, főleg a dugványozást időben el
végezni. És lehetőleg mindent gép
pel. A magvetést és az ápolást 90
százalékban, a kiemelést 100 száza
lékban gépesítettük. Bebizonyoso
dott, hogy

kapacitást sokkal jobban ki lehet
használni. Az elmúlt években trak
torkezelőnk már itt akart hagyni
bennünket, mert a rövid sorokban
alig ment valamire, keresete is ala
csony volt. A most kialakított hoszszú, 300 méteres sorokban már 1,4—
1,6 hektár ápolást tud elvégezni, s
napi keresete a régi 40 forintról a
kétszeresére emelkedett.
— Az időben és jól végzett cse
metekerti munkáknak köszönhetjük,
hDgy
nemesnyár
gyökeres
dugvá
nyainkból a tervezett 120 000 he
lyett 154 000-et ültethetünk ki,
a korainyárból pedig közel
500 000-et.

Nagyban hozzájárult az eredmény
javuláshoz az is, hogy a tervezett
1 millió akáccsemete helyett jóval
többet termeltünk. A jó talaj előkészí
tésnek és a jól megválogatott dug
ványanyagnak — az ÉRTI által sze
lektált anyatelepünkről származó
dugványokat használunk — köszön
hetjük, hogy
a megeredési százalék 92 volt.
Éles ellentét, hogy éppen a leg
korszerűbben gépesített csemetekert
ből még a legelemibb szociális léte
sítmények is hiányoznak:
sajnos, nincs munkáspihenő, me
legedő, mosdó.
A szociális létesítményeket „helyet
tesítő” deszkabódé és a két ütöttkopott bádog mosdótál enyhén szólva
nem válik díszére a szépen gondo
zott, a vasútról is jól látható cse
metekertnek.

Erdőtipológiai megbeszélés Zamárdiban
Az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság meghívására megbeszélé
sen vettek részt az Északsomogyi
Erdőgazdaság kerületében az er
dőgazdasági termőhelyfeltárási és

hangzott vita és helyszíni bemu
tató eredményeként az Országos
Erdészeti Főigazgatóság megbízta
az Erdészeti Tudományos Intéze
tet, hogy a még fennálló nézet

a kézi kiemelés éppen 100 szá
zalékkal drágább, mint a gépi.
De hasonló a helyzet a többi mun
kánál is. Igyekszünk minél inkább
„gép alá”* dolgozni, vagyis hosszú
sorokat létesíteni, mert hosszú so
rokban, nagyobb táblákon a gépKÖNYVESPOLC
Dr. Frenyó Vilmos: Növényélettan.
A mezőgazdasági és erdőgazdasági
termelés alapjait a növényélettani
vizsgálódások tárják fel. Ennek a
fontos tudományágnak eredményeit,
legújabb célkitűzéseit, probléma te
rületét foglalja egybe dr. Frenyó Vil
mos. Minden vonatkozásban újszerű
szempontok alapján csoportosítja
mondanivalóját. A fejeztek végén,
minthogy a könyv a főiskolai okta
tás céljaira is készült, a fejezet
anyagának áttekinthető összefoglalá
sát és bőséges irodalmi összeállítást
találunk. Az általános növényélettani
problémák, de ugyanúgy a sejtélet
tani, vízforgalmi
vízgazdálkodási,
valamint a növények ásványos táp
lálkozásra vonatkozó elméleti meg
állapítások az erdészeti vizsgálódá
sok számára is alapvetőek, egyébként
a szerző igen sokszor veszi példáit az
erdei fák és cserjék közül. (Mező
gazdasági Kiadó. Ára: 46,— Ft).

A megbeszélés résztvevői a kétnapos bejárás egyik pihenőjén

erdőtipológia tudományos kutatói
és legfőbb gyakorlati művelői. A
megbeszélés során megvitatták a
Főigazgatóság felkérésére elké
szült termőhelyfeltárási és erdő
tipológiai javaslatokat. Az egyes
javaslatok lényegét a javaslatte
vők a helyszínen egy meghatáro
zott erdőrészre alkalmazva a gya
korlatban is bemutatták. Az el-

különbséglek v összeegyeztetésével
az 1960. év végéig dolgozzon ki
részletes javaslatot a termőhelyek
és erdőtíputsok megállapítására
szolgáló útmutató összeállításához.
A megbeszélésen és a helyszíni
bemutatón részt vett dr. Balassa
Gyula miniszterhelyettes, az Or
szágos Erdészet^ Főigazgatóság ve
zetője is.
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A faipar első félévi balesetmérlege
Az erdőgazdaságok után most be
számolunk a faipar első félévi bal
eset mérlegéről is. Kétségtelen ered
mény, hogy a faipari balesetek szá
ma az év elejétől hónapról hónapra
csökkenő irányzatot mutatott, csupán
májusban emelkedett a grafikon.
Ennek ellenére még mindig több
baleset volt ez év első felében, mint
a múlt év azonos időszakában. A ta
valyi első félévben 567 baleset volt,
idén 584, az elvesztett munkanapok
száma 7817-ről 7951-re emelkedett.
A balesetek számának 3 százalékos
emelkedése mellett csak az a bizta
tó, hogy a sérülések valamivel könynyebbek voltak, mert az egy baleset
re jutó munkanap kiesés némileg

Kitüntetések
és jutalmazások
Az Országos Erdészeti Főigazgató
ság vezetője a Nyugatmagyarországi
Fűrészek forgácslemez üzemének
tervezésével, illetve beruházásával
kapcsolatban végzett jó munkája el
ismeréseként az Erdőgazdasági Ter
vező Iroda dolgozói közül Borza
Ernő technikust, Szabó-Vajda István
mérnököt, a Nyugatmagyarországi
Fűrészek dolgozói közül Baldauf
Viktor mérnököt, Bartos Dénes laka
tost, Békés István anyagbeszerzőt,
Petz Gyula esztergályost, Pongrácz
Ferenc lakatost, Rada János segéd
munkást, Szalai Árpád osztályveze
tőt, Tóth András villanyszerelőt és
Ürge István lakatost a Faipar Ki
váló Dolgozója, Kiss Ipoly mérnököt
az Erdészet Kiváló Dolgozója kitün
tetésben, továbbá az Erdőterv dolgo
zói közül Nyirády Lajos igazgatót,
Tasnády Kálmán mérnököt, Herczegh László mérnököt dicséretben
és
pénzjutalomban
részesítette.
Ugyancsak a Faipar Kiváló Dolgo
zója kitüntetést kapta Hangyái Tibor
igazgató (Nyugatmagyarországi Fű
részek), dicséretben és pénzjutalom
ban részesült Wéber József főmér
nök (Nyugatmagyarországi Fűrészek)
és Lonkai János osztályvezető (OEF).
Ugyanakkor Baumli István üzemve
zetőt (Nugatmagyarországi Fűrészek)
és Varga János előrajzol ót (Délma
gyarországi Fűrészek) az OEF veze
tője a faiparban több évtizeden ke
resztül végzett jó munkája elisme
réseként; továbbá a Furnír- és Le
mezművek élüzem címének elérése
érdekében kifejtett eredményes jó
munkájukért Putnoki István labora
tóriumvezetőt és Tóth Jánosné bri
gádvezetőt a Faipar Kiváló Dolgo
zója kitüntetésben, eredményes, jó
munkájukért Cornides György erdő
mérnököt (Erdőterv) és Somlai Géza
főelőadót (OEF) az Erdészet Kiváló
Dolgozója kitüntetésben részesítette,
végül Németh Károly erdőmérnököt
(Erdőterv), Pósa János műszaki ok
tatót (Mezőgazdasági és Erdőgazda
sági Gépkezelő Szakiskola Sárvár),
valamint Tóth Béláné brigádvezetőt
(Füriem) dicséretben részesítette.

csökkent. Halálos baleset nem tör
tént.
Volt azonban három súlyos sérü
lés:
Kirsch József, a Ládaipari Vállalat
dolgozója 1958-as Brenta-rendszerű
szalaghasító gépen dolgozott. E gép
segédmotoros, hengeres, előtolós be
rendezéssel van felszerelve, vagyis
normális üzemmenetnél baleset nem
fordulhat elő. Ennek ellenére a dol
gozó a kezén súlyosan megsérült,
mert vágás közben az anyagot kéz
zel tolta és amikor a keze lecsúszott
a fáról, a fűrész elől visszahúzni
már nem tudta.
Láposi István a Furnír- és Le
mezmüvek dolgozója első napon állt
a körfűrész mellé és már aznap bal
eset érte. A védőberendezéssel fel
szerelt gépen frízt vágott s figyel
metlensége következtében keze a
védőberendezés alá került és súlyo
san megsérült.

Igen tanulságos Balogh János és
Veres Mihály lakatosoknak, a Buda
pesti Fűrészek dolgozóinak esete. Az
olajos hordókat benzinnel mosták
ki, majd a kiöntött benzin után a
maradékot
ronggyal itatták fel.
Végül égő rongyot tartottak a hordó
nyílása elé, hogy meggyőződjenek a
kitörlés erdményességéről. A hatal
mas robbanás nemcsak a hordót ve
tette fel, hanem Balogh János mind
két lábát nyílt töréssel eltörte és
Veres Mihály is megsérült.
Ezek a súlyosabb esetek és a
többi baleset egyaránt figyelmeztet:
óvjad a saját és dolgozótársaid testi
épségét! A faipari munkavédelmi
konferencia
legutóbb határozatot
hozott, hogy a faipari üzemekben
mindent el kell követni a balesetek
számának 10 százalékos csökkentése
érdekében. Egyelőre azonban 3 szá
zalékkal több a sérülés, mint a múlt
évben. Sokat kell tehát tennünk
anak érdekében, hogy a lemaradást
behozzuk és a munkavédelmi felja
vulást teljesítsük.

J U VA-CA B L í K:

L.KÓ.'llő. — ta£ajuÁde£e.tn
Valaha gazdagon virágzó mezőgaz
dasági kultúrákat tett tönkre a víz
és a szél okozta talaj pusztulás Babi
lonban, Szíriában és földünk sok
más vidékén. De ma is mérhetetlen
károkat okoz az erózió, ahol jelentő
ségét lebecsülik, s nem védekeznek
kellőképpen ellene. Amerikában ép
pen úgy, mint Európa számos orszá
gában hatalmas kiterjedésű termő
földek válnak évről évre használha
tatlanná az erózió következtében. A
természet romboló erőivel szemben
különösen a szocialista országok vet
ték fel a küzdelmet. Ennek során át
fogó sikereket értek el, s igen sok
értékes tapasztalatot szereztek a
Csehszlovák Köztársaságban. Júva
professzor, a talajvédelem nemzet
közileg elismert tekintélye, könyvé
ben elsősorban ezeket az eredménye
ket ismerteti. De foglalkozik az eró
zió elleni harc világszerte kialakult
módszereivel, eljárásaival is.
Műve az erdészeti szakemberek
nek hasznos segítséget nyújthat, hi
szen az erózió ellen leghatékonyab
ban az állandó növénytakaró, kivált
képpen az erdő védi meg a talajt.
A nagy gonddal megírt, cseh nyel
ven rövid időn belül második ki
adásban megjelent munka alaposan
elemzi az erózió formáit és megnyil
vánulásait. Leírja keletkezésének,
lefolyásának mozzanatait, okait és
káros hatásait. Mindehhez szakszerű
elméleti alapozást is ad, amiből az
erdészeti szakember saját területé
nek viszonyai között megtalálhatja
a megfelelő teendőket.

Bőségesen foglalkozik a védekezés
különböző módszereivel. Tárgyalja
az agrotechnikai talaj védelmet, a
célszerű növénytakaró kialakítását,
az erdősávok és a felületi erdősítés
kérdéseit. Különös gonddal tér ki a
vízelfolyások szabályozására, a sán
colás és teraszolás korszerű megoldá
saira, a halastavak előnyös hatásá
nak kihasználására. A vízmosások,
szakadékok, csuszamlások biztosítá
sával is részletesen foglalkozik, s kü
lön fejezetet szentel a patakok, fo
lyóvizek szabályozásának.
Igen gyakorlatias a könyv utolsó
része, amely az erózió felkutatásá
ról, a víz- és szélerózióra hajlamos
vidékek számbavételéről, továbbá a
védelmi intézkedések munkamene
téről közöl praktikus ismereteket.
A könyv jelentőségét aláhúzza az
a körülmény, hogy hazánkban is
igen sok az erózió fenyegette terü
let, s a talaj pusztulás veszélye jóval
nagyobb, mint néhol gondolják. Júva
professzor a tények erejével mutat
rá a védekezés fontosságára, de meg
adja az eszközöket is hozzá. Ábrái
igen szemléletesek, fényképei közül
sok a művészi értékű, de szakmailag
is sokat mondó felvétel. Sziklay
László fordítását szakszerűség tekin
tetében dr. Kund Ede Kossuth-díjas
egyetemi tanár ellenőrizte. így ez a
világos, gördülékenyen megírt könyv
a magyar olvasók számára híven tol
mácsolja a szerző évtizedeken át
gyűjtött tapasztalatait.
S. P.
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A VÉNASSZONYOK
NYARA rekkenő hőséggel,
eső nélkül, sok porral on
totta a meleget. Összegör
bült levelekkel, bágyadtan
álltak a fák és mozdulatla
nul adták meg magukat a
sorsuknak. A föld repedt
kéreggel, kemény kopogás
sal könyörgött nedvességért,
de még csak véletlenül sem
jött felhő heteken át, mely
ből esőt remélhettünk volna.
A sarjú napok alatt pozdorjává száradt. Az egyetlen
ökörfarkkóró a legelőn kó
kadtan tört derékba. Lent
a réten a patak medre szá
raz torokkal nyúlt el hoszszan és az elmúlt nedves
augusztusról ábrándozott.
Amott a nagy fűzfa alatt
lassú cseppekkel könnyezett
a forrás. Békák hada ülte
körül kis medrét s ha egy
madár inni szállt, hangos
loccsanással csobbantak a
vízbe. Ilyenkor felzavaro
dott a tiszta forrásvíz és a
vékony éren át kiszorult
egy kevés, hogy a szomjas
föld mohón elnyelje. Fonynyadt színnel bámultak a
jegenyék az összezsugoro
dott medrű halastóba s ha
egy ponty feldobta magát,
a nyárak tükörképe ingado
zott a széthullámzó gyűrű
kön ...
A
nyár
augusztusból
szeptemberbe lépett, de az
idő erről nem vett tudo
mást. Szeptember közepe
táján aztán végre megjöt
tek a várva várt fordulat
előhírnökei: a szél-legé
nyek.
Az első valahol messze
indulhatott, mert fáradtan
ütődött az erdőszéli cser
fáknak. El is szégyelte ma
gát és erőgyűjtésre megpi
hent a halastó partján. Ki
csit beszélgetett a fákkal
s csak úgy játékból meg
pergette a rezgőnyár leve
leit. A piros nyelű, hojszszan lógó háromszögecskék
ijedten ütődtek egymás
hoz. Félelmüket halk zizegés kísérte. Itt érte az al
kony a fáradt szél-legényt
és mire sötét lett, csen
desen el is szunnyadt.
Amikor a nap első su
garai felébresztették, már
többen voltak. Felültek és
Megmozdították a szomorú
fűz lelógó ágait. Majd a
hagy cserek ágaiba kapasz

kodtak. Az erdő vén fái
hangos suhogással védekez
tek, de aztán mégis been
gedték a szél-legényeket.
Azok most már felszaba
dult dúdolással rángatták
az ágakat és nekilódult
erővel szaladtak a Tégla
házi oldalnak. A Patkókútnál felsírtak a lucok, haj
longva követték a szél rit
musát. És fent, magasan a
kéklő ég alatt megjelentek
az oly régóta nem látott
gomolyfelhők,
a
szelek
szárnyára kapaszkodtak és
átvitették magukat az erdő
fölött...
Ekkor értem a pataki sa
rokhoz. Brúnó kutyám han
gos vakkanással üdvözölte

Vétek bácsit. Ott ült a hár
mas cserfa pihenő székén.
— Végre megjött a mi
időnk, de régen vártuk —
mondta mosolyogva Vétek
bácsi.
— Azt hiszem, a szél
végre meghozza az esőt —
feleltem és felnéztem újra
az égre.
— Kint aludtam az éj
szaka — és Vétek bácsi sza
porán szippantott a pipá
jából —, de bőgést sehon
nét sem hallottam. Nagy a
meleg, még nem is lehet
remélni.
— Holdtöltére, reméljük,
meghűvösödik az idő és
megszólalnak a bikák — fe
leltem.

parasztoknak vadászni
és madarászni tilos"
Kevesen tudják, hogy
a felszabadulás előtt ér
vényben volt vadászati
rendeletek és tilalmak 40
évesek voltak. Ismeretes,
hogy csak az urak és
cimboráik, meg néhányan kaphattak csak va
dászati engedélyt, de
hogy ezek a rendelkezé
sek miből és honnan ke
letkeztek, azzal nem di
csekedtek az elmúlt vi
lágban.
Nézzük csak
meg II. Ulászló 1504-ben
alkotott vadászati törvé
nyét. Ebben ez állt:
„A parasztoknak va
dászni és madarászni ti
los. Mivel minden főpap
és báró urunk és a többi
összlakosságnak neme
seknek jobbágyai közül
igen sokan a szőlők és a
földek művelését csak
nem abbahagyván és félretévén egyedül vadá
szattal és madarászattal
foglalatoskodnak
anynyira, hogy nemcsak a
köz, hanem a vasárna
pokon és a szentek más
ünnepnapjain, sőt Szent
Karácsony napján is va
dásznak, ami által az Is
ten ellen vétkeznek és
földesuraikat ezzel jöve
delmeik
elvonásával
megcsalni nem irtóznak,
ezért rendeltetik a pa
rasztoknak vadászati és

madarászati
tilalom.
Hogy tehát a bajt orvo
soljuk, mostantól fogva
az ország jobbágyai és
parasztjai közül senki se
merjen bármi módon
vagy bármi mesterség
gel szarvasokra, őzekre,
nyulakra,
vadkanokra,
fácánokra,
császárfajdokra közülük vadászni.
Hanem mindenüknek
föld, rét és szőlőműve
lést, valamint egyéb kéz
művelést kell űznie és
folytatnia,
melyektől
mind maguknak, mind
földesuraiknak jövedel
met és hasznot szerez
hetnek. Ha ezt nem
tartják, három forint
büntetés legyen. Ha pe
dig ennek a büntetésnek
a behajtását a földesúr
elhanyagolja, akkor a
vármegye a pénzbünte
tést a jelen törvény ere
jével a nemestől vagy a
földesúrtól attól, aki a
jobbágynak
kedvezett
elengedhetetlenül
be
hajtsa.”
Ez a törvény nem
ment feledésbe, hiszen
1729-ben az 1504-es tör
vényt
megújították,
mondván, hogy a nem
nemesnek nem szabad
ebben az országban va
dászni, vadhúst enni.

ELINDULTUNK az égettbükkfai cserkészúton a va
dászház felé. Mikor a cse
resznyést nyiladéknál meg
vártam a vadőrt, új hang
ütődött a fülemhez. Már
őszi nótát fütyült a szél:
üzenetet a vadászoknak.
Visszanéztem a mögöttem
ballagó fehér bajuszos em
berre, aki újra a pipájával
bajoskodott. Megértette a
gondolatomat, felnézett a
fákra s mélyet sóhajtott.
A sóhajban benne volt az
őszi időt váró vadász min
den reménye és az öreg
csaknem háromnegyed szá
zados korának sok szép
emléke.
— Amikor a szél így szo
kott fütyülni itt a lucfe
nyőkön — mondta —, ak
kor már dobogó szívvel
vártuk, hogy megszólalja
nak a bikák. Az őszi er
dők legszebb orgonája ez
a hűvös éjjeleken. Idén
mind
mostanáig
olyan
nagy volt a hőség, hogy
még én sem emlékszem
ilyenre, pedig több mint ötvenszer hallottam szarvasbőgést...
Lépéseim alatt egyenle
tes zörrenéssel lapult a
földhöz a lehullott levelek
szőnyege. S gondolatban
már magam előtt láttam a
kibontakozó őszi reggelt,
az erdő csendes világát,
ahol dérlepte hajnalokon
keresem a friss csapást,
míg a tébolyult szerelmi
mámortól szédülten pus
kám elé csörtet a „koronás
nagyúr” és a feldördülő
lövés búcsúzót zeng az er
dő terítékre került ural
kodójának ...

A VADÁSZHÁZI TAG
lábaserdejében hűvös ár
nyékkal fogadtak a fák és
az enyhén simogató szél a
csendes nyárvégi esték ígé
retét hozta, a szeptemberi
napok legszebb ajándékát
az éFdőt ’ szerető vadász
nak. 'A levegő megterhel ten ontotta a természet
megrakott asztalának illa
tát.
Mohos kérgű, öreg töl
gyek között átragyogott a
nyárvégi napsugár és ahogy
beléptem a vadászházba,
a mozgó levelek viliódzó
fényjátéka töltötte be a
deszkafalú szobát. Sokáig
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ugráltak még az árnyékok
a falon, aztán délutánra
egyre sűrűbben jöttek a fel
hők, estefelé pedig szép
csendesen az eső is meg
eredt. Keményen kopogtak
az avarra a vízcseppek.
Mikor aztán sötét lett, el
halkult a kopogás és a
megázott levelek puha sző
nyegén hangtalanul osont a
fekete köpenyes éjszaka.
Nem sokkal később meg
jött Vétek bácsi is.
— Úgy vélem, hogy a
cseszmei részben, a Mé
szárosgödör tájékáról han
got hallottam, de nem tud
tam jól kivenni, mert a
szél még mindig erősen
fújt.
Dobogás hallatszott kí
vülről. Emri jött meg. Ar
cán öröm csillogott és han
gosan kitört:
— Megszólalt a nagy bi
ka! Mikor meghallottam,
azonnal rohantam, hogy
meghozzam a jó hírt.
— Akkor hajnalban ki
megyünk. Gyorsan pihen
jünk le és korán kelünk.
nem

sok

bíztatás

kellett hozzá, hamar ágy
ba is kerültek velem együtt.
Vétek bácsi rágyújtott, az
tán csendesen beszélni kez
dett, Egymás után mondott
el szebbnél szebb vadász
történeteket, fél évszáza

dos vadászmúltjának való
ságos emlékeit és egy öreg
vadász ábrándképeit válto
gatva. S ahogy az idő las
san kapaszkodott éjfél felé,
mindig homályosabb lett a
lámpa fénye .és a mesék
útjain beértünk az álmok
világába...
... Még ne keltsük fel,
hallottam valahonnan meszsziről. Aztán dobogás ért a
fülemhez, majd újra beszé
det hallottam: Brúnót uta
sították,
hogy
feküdjön
nyugodtan. De erre már
teljesen felébredtem és fel
ugrottam.
— Hány óra lehet? —
kérdeztem.
— Négy óra múlt — fe
lelt Emri.
— Akkor indulhatunk —
és már mosakodtam is.
—' Esik ám az eső — szó
lalt meg Vétek bácsi.
— Nem baj, köpenyben
megyünk. — És már indul
tam is az ajtó felé.
Sötét lett, ahogy eloltot
tuk a lámpát, de kint a
vizes erdő fölött ébredt a
derengés s elindult felénk
keletről.
— A Mészárosgödör felé
menjünk — mondtam —,
ahol az öreg tizennyolcas
tartózkodni szokott. Emri
külön indult, Vétek bácsi
velem jött és megegyez

A nyári filmévad könnyű, kacagtató
vígjátékokat követel. E műfajban világ
szerte hiány észlelhető. így örömmel fo
gadtuk a SZERELEM CSÜTÖRTÖK című,
új magyar vígjátékot, minden jó és gyen
ge oldalával együtt. A történet egyszerű,
vidám, de az ötletek egyáltalában nem
nevezhetők újdonsülteknek. Fiatal buda
pesti házasok lakást keresnek. Ez bizony
nehéz feladat, egyelőre még albérleti szo
bára sem akadnak. A véletlen azonban
segítségükre siet Rezsőké személyében.
Félreértések elkerülése végett mindjárt
közöljük, hogy Rezsőké nem kisfiú, ha
nem színes kispapagáj, „aki“ kissé ki
ruccan a hámból, illetőleg kalitkájából,
— elhagyja kétségbeesett gazdáját, egy
idős nénikét, aki jutalmul mindent, még
albérleti szobáját is megígéri annak a
szerencsés egyénnek, aki visszahozza a
kis szökevényt. Ifjú hőseink azonnal beKapcsolódnak a Rezsőké visszaszerzésére
irányuló nemes küzdelembe, számos se
gítőtársuk is akad, mindenféle rendű és
rangú személy. Miközben nézzük a fil
met, szinte elképzelhetetlen számunkra,
hogy Budapesten a papagájvadászaton kí
vül még más foglalkozást űző egyének
is akadnak. Mielőtt a papagáj vadászat
végéhez érnénk és a fiatal házaspár bol
dogságának lennénk szemtanúi, számos
mulatságos kalandot látunk a vásznon.
Rendezője Fejér Tamás, ezúttal a forga
tókönyvhöz hasonlóan átlagos munkát
végzett, viszont dicséret illeti meg For
gács Ottó operatőrt, a szép és látványos
felvételekért, ugyancsak kellemes Fényes
Szabolcs kísérőzenéje is. A szereplők kö

tünk, hogy hét órakor a va
dászháznál találkozunk. Lé
péseink hangtalanul sülylyedtek a nedves avarral
borított útra, előttünk és
mögöttünk nagy cseppeket
ejtettek a fák. De mire fel
értünk a dombra, a magas
leshez, már csak néha csep
pent az eső.
A SZÜRKE HOMÄLY
világosodott. Élesen feltűnt
a halastó felett úszó fehér
ködfelhő, mintha kinyújtott
kezével
belekapaszkodott
volna az erdőszéli fákba.
Kelet felől hullámozva ha
rang hangja ért hozzánk,
ezt nem sokkal később ku
tyaugatás követte, de már
sokkal közelebbről hang
zott.
Megálltunk és vártunk.
Hűvös szellő simított végig
arcomon. Kis idő után, a
felszálló párák felett, hoz
zánk érkezett a vadászfül
nek legszebb élő harsona
hangja, elnyújtva felkapasz
kodott a dombra:
Eőőőőőő... — eőőő... öh
...öhhü
Egymásra néztünk Vétek
bácsival. Brúnó kezemhez
értette hideg orrát, s ami
kor lenéztem rá, szemében
olyan őszinte volt a csillo
gás, hogy meg kellett simo
gatni okos fejét. Megnyal
ta száját s mozgó ajkai

zül elsősorban Pécsi Sándor, Somogyi
Erzsi, Zenthe Ferenc tetszettek. Takács
Mária inkább csinosságával, mint játé
kával tűnt fel. Salamon Béla, Szabó Ernő
és szűkreszabott szerepében Komlós Juci
is emelték a darab sikerét
Izgalmas kalandok sorozata elevenedik
meg a néző előtt a RENDKÍVÜLI TÖR
TÉNET című, kétrészes, magyarul be
szélő, szovjet filmalkotásban, melynek
nem mindennapi forgatókönyve az 1945.
nyarán elhurcolt TUAPSZE tartály hajó
kalandjait vetíti a néző elé. A szereplők
közül viszontláthatjuk a nálunk is jól
ismert és népszerű M. Kuznyecovot és
Tyihonovot. Viktor Ivcsenko rendező, ki
sebb túlzásoktól eltekintve hozzáértéssel,
érdekesen alkotta filmjét.
Színes, amerikai film
a FELHÍVÁS
TÁNCRA, melynek három kedves törté
nete megérdemelt sikert arat. A filmet
Gene Kelly, a világ legismertebb táncos
sztárjainak egyike rendezte, ugyancsak
ő tervezte a darab koreográfiáját is. A
filmben egyetlen szó sem hangzik el, a
feldolgozás a zene, tánc és pantomim
formanyelvén történik. E kifejező néma
ságban is jól megérti a néző a szerelmes
bohóc halálos vívódását, a körtánc sze
replőinek lelkivilágát és Szindbád tenge
rész csodálatos utazását a mesék és ál
mok birodalmában. A darab szokatlan,
új utat jelent a művészi filmek területén,
erényeiről és hiányosságairól vitatkozni
lehetne, megnézni azonban mindenesetre
érdemes.
A lengyel nép hősiességének és haza
szeretetének egy nagyszerű epizódját mu
tatja be a MÉG SÖTÉT A HAJNAL című,
magyarra szinkronizált, lengyel filmalko
tás. Az izgalmas történet a Balti tenger
partján fekvő Gdansk kikötővárosban
játszódik, közvetlenül a háborút megelőző
napokban. A főszereplők, a helyi posta
hivatal védői, emberfeletti küzdelem után
életüket áldozzák a hazáért.
Fiatalokról szól, — fiatalokat és idő
sebbeket egyaránt jól szórakoztat — a

hangtalanul mondtak vala
mit, ezt azonban csak a
kutyák értik.
Elhangzott a jelszó a haj
nali erdők között. A kör
nyező dombok több ódáiról
visszhangozták. Elindult az
életfenntartó erő nagy pa
rancsa a legöregebb bika
torkából. Vártunk még egy
kis ideig, de mivel a hang
nem ismétlődött meg, elin
dultunk visszafelé. Lassan
világosodva utánunk jött a
reggel a harmattól csillogó
úton, a felhők közül felra
gyogott a napsugár, árnyé
kot támasztott a vadászház
oldalának és szép lassan át
ballagott nyugatra.
Most már egymást válto
gatták a napfényes és esős
napok. A szél az erdők kö
zött maradt és mi is kint
maradtunk mindhárman az
éjszakákra is. Megnőtt a
hold és az ezüstösen csillo
gó éjjeleken mindig hango
sabb lett a bikák hangver
senye: hol itt, hol ott szakí
totta meg egy-egy lövés
dördülése a környező er
dőkben ...
... aztán hűvösebb lett az
idő és amikor a harmadik
hét is elmúlt szeptember
ből, összehúzta vékony fá
tyolét az aranyhajú nyár és
dideregve elindult kifelé az
erdőből...
Tóth Ferenc

FIÜ VAGY LÁNY című, könnyed, színes
szovjet film, melynek története jól illik
a nyári filmévadba.
A jugoszláv partizánfilmek egyik alko
tása a SORTÜZ AZ ÉGBE. Hogyan válik
a halálos bosszú gondolata humánus em
beri érzéssé, ez a fő mondanivalója az
új partizánfilmnek.

Fenyves Imre
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y^/lREK
Dr. Ajtay Sándor halála
Az idősebb erdőmérnök generáció
egyre ritkuló soraiból távozott el
most dr. Ajtay Sándor 68 éves korá
ban. Szilágysomlyón született 1891ben és 1913-ban szerezte erdőmér
nöki
diplomáját
Selmecbányán.
Szakmai munkáját a nagybányai
állami erdőhivatalnál kezdte meg,
majd néhány éven át központi szol
gálatra rendelték be a földművelés
ügyi minisztérium erdészeti főosztá
lyára. Innen helyezték ki 1920-ban
a debreceni állami erdők halápi er
dőgondnokságának az élére. 1924ben Halápról Sopronba került az
ottani
erdőhivatalhoz. Tizennégy
esztendős gyakorlati, külső munka
után helyezték át a földművelésügyi
minisztérium erdészeti főosztályára
és további munkásságát ott végezte.
Az erdészeti igazgatási és közigazga
tási ügyeket intézte — több erre vo
natkozó kisebb munkája, értekezése
jelent meg — egy ideig az erdészeti
büntetőjogi kérdések is a munkakö
réhez tartoztak.
A felszabadulás után jelentős sze
repe volt az erdészet újabb szerve
zetében és mint a MÄLLERD elnök
helyettese, tevékeny része volt az
erdőbirtokok államosítása utáni át
meneti gazdálkodás kialakításában.
Az 1949-es átszervezés után nyugdí
jazták, de később — minthogy még
egészen
utolsó
megbetegedéséig
megőrizte munkaképességét — előbb
a Tőzegtermelő Vállalatnál, majd az
utolsó években a Bányászati Tervező
Intézetnél dolgozott.
Szerény
egyénisége, határozott,
széleskörű gyakorlati tapasztalaton
alapuló tevékenysége emlékezetében
marad
mindazoknak,
akik vele
együtt dolgoztak.
,
Dicséret. Az Országos Erdészeti
Főigazgatóság vezetője az idei keszt
helyi erdész-vadász találkozó sike
res megrendezése érdekében kifej
tett fáradhatatlan és értékes munká
juk elismeréseként Schneider Jenő
igazgatót és Csepregi János főmér
nököt (keszthelyi erdőgazdaság), va
lamint Keresztes György nyugállo
mányú főmérnököt dicséretben ré
szesítette.

*

Fegyelmi határozatok. Az OEF ve
zetője az Erdeitermék Vállalatnál le
folytatott revizori vizsgálat alapján
Földes Sándor volt főmérnököt, Vat
tai Miklós főkönyvelőt, dr. Sztrányai
György osztályvezetőt, Mezei József
osztályvezetőt és dr. Koloss Oszkárné üzemvezetőt írásbeli megrovás
ban, Kiss Károly üzemvezetőt pedig
szóbeli feddésben részesítette. —
Ugyancsak szóbeli feddésben része
sítette Erdélyi Jánost, a bajai erdő

gazdaság igazgatóját a munkavéde
lem nem kielégítő megszervezéséért
és ellenőrzéséért.

*

Országgyűlési képviselők a Mo
hácsi Farostlemezgyárban. Ognyenovics Milan és Molnár István ország
gyűlési képviselők az elmúlt napok
ban a Mohácsi Farostlemezgyárba lá
togattak el, ahol a gyár megtekin
tése után fogadó órán beszélgettek
el választóikkal. A farostlemezgyár
dolgozói több problémára hívták fel
képviselőik figyelmét. A többi kö
zött hivatkoztak Mohács egyre na
gyobb mértékű iparosodására — en
nek egyik legszebb példája a hatal
mas, korszerű farostlemezgyár — és
ennek megfelelően kérték, hogy az
áruelosztás is kövesse jobban az ipa
rosodó város igényeit.

*

Káldy Józsefet, a Zemplénhegységi Állami Erdőgazdaság igazgató
helyettes főmérnökét, az Országos
Erdészeti Főigazgatóság vezetője ed
digi munkájának elismerése mellett
a főmérnöki teendőinek ellátása alól
1959. szeptember 1. hatállyal fel
mentette és az Erdőmérnöki Főisko
lához docensnek áthelyezte.

*

A Fűzkitermelő és Feldolgozó Vál
lalat megszüntetése. Az OEF veze
tője a Gazdasági Bizottság hozzájá
rulásával a Fűzkitermelő és Feldol
gozó Vállalatot 1959. június 30-i ha
tállyal megszüntette. A vállalat jog
utódjává az Erdőgazdasági Vegyi és
Ipari Vállalatot jelölte ki, egyidejű
leg ennek a vállalatnak a feladatkö
rét a Fűzkitermelő és Feldolgozó
Vállalat feladatkörével kiegészítette.

*

Négyszázezer hektár erdő pusz
tult el Európában öt év alatt erdő
tüzek következtében — az ENSZ
élelmezési és mezőgazdasági szer
vezetének közlése szerint. A leg
több erdőtűz Olaszországban, Fran
ciaországban, Spanyolországban és
Görögországban fordult elő. A leg
kevesebb kárt Svédországban és
Norvégiában okozta a tűz.

*

gazdaság vezetője és dolgozói ta
nácskozáson elhatározták, hogy soron
kívül kitermelik a 15 szarvasmarha
istálló, 13 juhhodály és 2 sertésfiaztató felépítéséhez szükséges ipari fát.
Elhatározták azt is, hogy szeptember
vége helyett már szeptember elején
a tsz-ek rendelkezésére bocsátják a
famennyiséget.

Megkezdődött a labdarúgásban az őszi
forduló. A Budapest I. osztályban játszó
Erdészet SC csapata is megkezdte a küz
delmet a bajnoki címért, s legalábbis
egyelőre nem eredménytelenül. A negye
dik forduló után a 16 csapatból már csak
3 veretlen, s ezek közül az egyik a mi
csapatunk. Ugyanakkor viszont a négy
mérkőzésen összesen 13 góllal terhelték
meg ellenfeleik tábláját az Erdész-fiúk.
Ily módon — csupán rosszabb gólaránynyal — a bajnoki táblázat előkelő 2. he
lyét foglalja el a Budapesti Erdészeti
SC csapata. Részletes eredmények: Er
dészet-Rákospalotai Vasas 3:1; ErdészetÚjpesti Spartacus 2:2; Erdészet—Gh. Dej
Hajógyár 3:1; Erdészet—Mahart 5:1.
A kitűnő indulás okairól a szakosztály
ban megtudtuk, hogy az elmúlt években
a csapat heti két edzéssel készült az
egyes bajnoki mérkőzésekre, most pedig
hárommal. Már nemcsak a szakosztály
és a klub vezetősége látja be, hogy a
jobb eredményhez több edzésre van szük
ség. hanem maguk a játékosok is köve
telték a heti háromszori edzést.
A jó eredmények további oka a javuló
klubszellem és a játékosok lelkesedése.
E szint fenntartása, az eredmények to
vábbi javítása azonban égető kérdéssé
teszi már a Népfürdő utcai sportpálya
sokat emlegetett ügyét. A lehető leg
sürgősebben szükség lenne arra, hogy itt
felépüljön egy klubház öltözővel együtt.
Itt nemcsak a szervezett sportélet találna
otthonra, hanem mód nyílna a baráti kör
szervezésére, a sportesemények nagyobb
látogatottságának előmozdítására is. Mind
ez pedig komoly anyagi segítséget is je
lentene.
Ezt a kérdést a klub vezetősége és
sportolói már többször felvetették, de
eredménytelenül. Mindenki azt várja,
hogy a Medosz tegye meg az első lépést.
Erre igen hasznos lenne, ha összehívná a
hozzátartozó budapesti intézmények és
hivatalok képviselőit. Egy ilyen megbe
szélésen elsőként tisztázni lehetne, hogy
ki, milyen segítséget tud nyújtani, s en
nek megfelelően lehetne a további mun
kát szervezni.

*

Új főmérnök a Mohácsi Farostlemezgyában. Az Országos Erdészeti
Főigazgatóság vezetője Hamar Ká
rolyt a Mohácsi Farostlemezgyárnál
betöltött főmérnöki teendőinek ellá
tása alól felmentette és egyidejűleg
a Faipari Kutató Intézethez osztály
vezetőnek áthelyezte. Egyidejűleg a
Mohácsi Farostlemezgyár főmérnö
kévé kinevezte dr. Amrik Lászlót, a
Szegedi Falemezgyár eddigi főmér
nökét.

Az asztalitenisz szakosztályban nagy
kedvvel készülnek az új bajnoki évadra,
hiszen a férfi csapat teljesen veretlenül
került most fel a II. osztályból az I. osz
tályba. Éppen ennek nyomán bízik a
szakosztályvezetőség és a sportoló gárda
abban, hogy az I. osztályban nemcsak a
helyüket állják meg, hanem az első öt
között végeznek. A már tavaly is I. osz
tályú női csapat is a harmadik helyen
végzett.
A szakosztály tehát komolyan megerő
södött, sőt a ^későbbiekre is gondolva
alaposan foglalkoznak az utánpótlással
is. Ily módon nemcsak egy-egy I. osztá
lyú női és férfi csapatuk van, hanem egy
II. osztályú férfi, valamint egy ifjúsági
fiú és egy ifjúsági leány csapatuk is.

Soron kívüli segítség a tsz-eknek.
A zalai és a Győr-Sopron megyei
termelőszövetkezetek sürgősen 540
köbméter ipari fát kértek építkezé
seikhez az OEF-től. A délzalai erdő

A kézilabdázók is befejezték a nyári
szünetet. A játékosok egyéni edzések
alapján készültek az őszi fordulóra. Az
első mérkőzés azonban nem a legjobban
sikerült, bár számításba kell venni, hogy
három játékos sérülés miatt nem játsz
hatott. A mérkőzést a Tatabánya csapata
nyerte 15:10 arányban.

*

♦
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Á bajai erdőgazdaság 37 000 hek** tárnyi
területéből
mintegy
25 000 hektár a Duna árterületére
esik. A folyam gyakori magas vízál
lásai — különösen az idén — erősen
befolyásolják a termeléseket, job->
bára csak a téli hónapokban tudnak
dolgozni. A gazdaság mégis szép
nyereséggel zárja az idei gazdasági
évet: 4 millió 280 000 forintra rugó
eredményességét a kongresszusi ver
senyre vállalt túlteljesítéseivel és
önköltségcsökkentésével még 1 mil
lió forinttal növelte. Különösen je
lentős része van ebben a fagyártmánytermelésnek — 10 százalékkal
több bányabélésanyagot, szőlőkarót
és parkettafrízt állítottak elő, —
valamint a csemetenevelésnél és a
mezőgazdaságnál elért önköltség
csökkentésnek.

JJővelkedik jellegzetes tájakban a bajai erdőgazdaság. Az első
U képünkön látható holt Dunaág éppenúgy hozzátartozik a
dunaártéri gazdaság képéhez, mint a második kép erdőművelési
szempontból igen érdekes óriásnyárasa, vagy harmadik képünk
dunaparti rakodója. A második kép a felsőpörbölyi kerület 16
éves óriásnyárasában készült. Érdekessége, hogy a nyárat annak
idején vágás után minden különösebb előkészítés nélkül, ame
rikai kőrisek közé ültették. Tíz évvel ezelőtt a nyárak még ki
sem látszottak, ma pedig uralkodnak az állományban. A terület
kiválóan alkalmas nyár termelésre s ezzel az adottsággal él is a
gazdaság; az idei gazdasági évben 1000 hektár erdőfelújítást vég
zett s 400 hektár új erdőt létesített. A felújításból 300 hektár volt
a nemesnyár, a többi fehérnyár, fűz és — a homoki területeken —
fenyő. A fenyő kivételével teljesen önellátó a gazdaaság, 132 hek
tár területű csemetekertjeiben 35 millió fehérnyár, 1 millió
nemesnyár gyökeres dugványt és 200 000 suhángot, 6 millió sima
nyár- és fűzdugványt nevel.

i
|
$

/^saknem teljes egészében vízi
úton szállítják a fatömeget a
dunaparti és a holt Duna-ágak menti
rakodókról. A gazdaságnak jelenleg
3 vas- és 3 fauszálya van, egyen
ként mintegy 32 vagon rakképességgel s a közeljövőben még egy vas
uszályt kapnak. A dunai MÁV átra
kón mintegy 25—30 000 köbméter
iparifát raknak át az uszályokról a
vagonokba. Az uszálykirakodást —
mint képünkön látható — a Radóféle állítható bakkal felszerelt szál
lítószalaggal végzik. Baja a Szegedi
Falemezgyár legnagyobb szállítója.

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

ERDŐGAZDASÁG
És FAIPAR

1O
1959
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

Jó eredménnyel fásítottak
a KISZ és az úttörő szervezetek az 1958/59. évi
fásítási idényben
Az állami erdőgazdaságok a me
gyei KISZ-bizottságokkal együtt
a nyár folyamán értékelték az if
júsági szervezetek fásítási munká
ját. A KISZ- és Üttörő-szervezetek 1958. őszén és 1959. év tava
szán társadalmi munkával 3325
hektár, munkabérrel peddig 1475
hektár fásítást létesítettek és en
nek során

összesen 9,7 millió csemetét
és 1,2 millió suhángot
ültettek el. A számszerű eredmé
nyiek mellett a fásítási munka
eredményes is volt, 226 ifjúsági
szervezet társadalmi munkával 75
százalékon felüli megeredést ért el.
Hasonlóképpen jó munkát végez
tek a munkabérrel fásítók is.
Az ifjúsági szervezetek nagyobb
lendülettel az 1958. évi ,,Fásítás
Hónapjában“ kapcsolódtak be az
erdőnkívüli
fásítás munkájába.
Ehhez viszonyítva 1959 tavaszán
az ifjúsági szervek 1 millió cseme
tével többet ültettek el és suhángban is elérték az előző évi mennyi
séget. Az 1958—59. évi fásítási
idényben társadalmi munkával lé
tesített fásítással az ifjúsági szer
vek

2,6 millió forint fásítási beru
házás-hitelt takarítottak meg,
ez mintegy 600 hektár új erdő
telepítés költségeinek felel meg.
Azokat az ifjúsági szervezete-

CÍMKÉPÜNK

Gépszemle a veszprémi erdőgazdaság
géptelepén. Pálos Miklós műszaki
csoportvezető a vontatókat ellenőrzi.
(Michalovszky István felvétele)

két, amelyek társadalmi munká
val legalább egy hektár fásítást
létesítettek, az Országos Erdészeti
Főigazgatóság vezetője dicsérő ok
levéllel tüntette ki, az 5 hektáron
felüli fásítók pénzjutalmat is kap
tak; 73 KISZ-fiatal és a fásítási
munkákat
irányító
szakember,
szervezési munkájuk elismerése
ként

Eredményes Fásításért
jelvényt kapott.
A többszáz ifjúsági
munkájából

szervezet

kiemelkedett a kaszaperi Le
nin KISZ-szervezet,
amely 85 százalékos megeredéssel 37 hektár fásítást létesített. Az
újkígyósi KISZ-szervezet 23 hek
táron fásított eredményesen.
A megyei KISZ-bizottságok ver
senyében

első helyezést Békés megye
ért el:
875 hektár sikeres fásítást létesí
tettek társadalmi munkával. Munkájuk elismeréseként elnyerték a
KISZ Központi Bizottság Vándor
zászlaját. A megyék versenyében
második Hajdú megye 447 hektár
teljesítéssel, harmadik pedig Sza
bolcs miegye 325 hektárral.
Az elmúlt fásítási idényben el
ért jó eredményeken felbuzdulva
az ifjúsági szervezetek vállalták,
hogy

az ősz folyamán társadalmi
munkával elültetik a kerté
szeti vállalatoknál kiültetésre
váró facsemetéket és suhángokat,
vállalták továbbá, hogy az állami
erdőgazdaságok területén az eddi
ginél még nagyobb lendülettel
kapcsolódnak be a külterületi fá
sítás munkájába, hogy összefüggő
erdők létesítésével hozzájárulja
nak a fahiány enyhítéséhez.

A sárvári erdők történetét
írta meg Keresztesi Béla a me
zőgazdasági tudományok kandidátu
sa, az Országos Erdészeti Főigazga
tóság vezetőjének helyettese az Er
dészeti Kutatások, az ÉRTI közlemé
nyeinek ez évi 1—2. számában. A bő
séges adatokkal teljessé tett cikk
végre mindenki számára hozzáférhe
tővé teszi a sárvári módszerek és
eredménjyek ismeretét. Ugyanebben
a számban találjuk Sopp László ta
nulmányát a nemesnyárak fatömegadatainak kiszámításáról, Birck Osz
kár beszámolóját a gyertyán fatömegtábla szerkesztési vizsgálatokról.
Dér földi Antal a hazai apadékvizsgálatok eddigi eredményeiről szóló
jelentésének első részét közli, Babos
Imre az erdeifenyő természetes fel
vi julásának feltételeit elemzi a ho
moki erdőgazdasági tájakon. Közli a
kettős szám többek között Majer
Antal jelentős tanulmányát a faso
rok hatásvizsgálata terén végzett ku
tatásokról, különös tekintettel a me
zőgazdasági
terméseredményekre.
Ugyanebben a számban találjuk az
év elején elhúnyt dr. Bokor Rezső
két poszthumusz tanulmányát: az
egyik az erdei- és feketefenyő-csemeték mesterséges mikorrizálása te
lén többgombás tiszta tenyészetek
kel végzett kísérletekről ad számot,

a másik pedig különösen úttörő je
lentőségű, amennyiben a mikorrizagombák növekedése és a táplálókö
zeg reakciója közötti kölcsönhatást
vizsgálja teljesen új módszerekkel.

ERDŐGAZDASÁG
És FAIPAR
1959. évi 10. szám. Ára: 2,— Ft
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
A Szerkesztőbizottság elnöke:
DR. BALASSA GYULA
miniszterhelyettes
Felelős szerkesztő:
Ákos laszlö
Kiadó: A Mezőgazdasági Könyv- és
Folyóiratkiadó Vállalat.
Felelős kiadó:
LÁNYI OTTÓ
Készül a Révai Nyomdában, Budapest,
V. Vadász u. 16. (Fel.: Povárny Jenő)
Terjeszti:
a MAGYAR POSTA
Szerkesztőség:
Budapest, V., Báthory u. 10.
Telefon: 110-025.
Kiadóhivatal :
Budapest, V., Báthory u. 10.
Telefon: 123-410.
Előfizethető: a Posta Központi Hírlap
Irodánál, Budapest, V., József-nádor tér
1. és bármely postahivatalnál. Előfizetési
ára egy évre 24 forint, fél évre 12 forint.
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Az erdőgazdaság és faipar fejlesztésének kérdései
A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK
KONGRESSZUSI IRÁNYELVEIBEN
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi
zottsága a párt VII. kongresszusának előkészítése
során nyilvánosságra hozta népgazdaságunk fej
lesztésének irányelveit és a második ötéves terv
elkészítésére vonatkozó irányelveket. Ezek szerint
az új ötéves terv alapgondolata:

„Befejezzük a szocializmus alapjainak leraká
sát, meggyorsítjuk a szocializmus építését hazánk
ban."
Az irányelveket követve kijelölte a Központi
Bizottság azokat az alapvető feladatokat, amelyeket
a népgazdaság fejlesztése során meg kell oldani.
Külön pontban foglalkozik az erdőgazdaság fejlesz
tésének alapelveivel:

„Tovább kell fejleszteni az erdőművelésben
már elért eredményeket. A második ötéves terv
időszakában, különösen az ifjúság társadalmi mun
káját is igénybevéve, összesen mintegy 170—180 000
kát. hold új erdőtelepítést és fásítást kell végezni.
A fakitermelést az 1958. évihez képest 1965-re
6—7 százalékkal kell emelni. Ezt elsősorban a gyen
gébb minőségű sarjerdők és főleg a cserállományok
kitermelésének növelése révén érjük el. Az állami
erdőkben az iparifa-kitermelést 1965-re 1958-hoz
képest 35—37 százalékkal kell emelni."
A második ötéves terv időszakára tehát ezek
nek az alapelveknek a részletes kidolgozásával kell
majd az erdőgazdaság munkáját kiszélesíteni.
Ezeknek a terveknek a kialakítása szempont
jából nagy jelentőségűek azok az irányelvek is,
amelyek a papír-, fa- és bútoripar fejlesztését tűzik
ki célul, hiszen az ipari fejlesztéshez szükséges fa

alapanyagot részben erdőgazdaságainknak kell meg
termelni.

„A második ötéves tervben ugyanis a cellulózés papírgyártás hazai nyersanyagbázisra épülő
nagyarányú fejlesztését kell előirányozni — álla
pítják meg az alapelvek. — A papíripar hazai
nyersanyagbázisának kiszélesítésére fokozni kell a
nyártelepítést. Ezenkívül fel kell használni cellulóz
gyártásra a szalmát, a vádat és más hazai, magas
cellulóztartalmú növényeket is.
Cellulóztermelésünk a Dunai Szalmacellulózgyár megépítése és a Csepeli Cellulózgyár folya
matban lévő bővítése után 1965-ben több mint há
romszorosát érje el az 1958. évi termelésnek és új
nagy teljesítményű papírgépek üzembehelyezésével
csaknem megkétszerezzük papír termelésünket."
Majd így folytatódnak az irányelvek:

„Hazai nyersanyagbázison tovább kell fejlesz
teni a farostlemez-ipart. Bővíteni kell a Mohácsi
Farostlemezgyárat. A farost-, forgács- és pozdorjalemez termelésének növelésével jelentős faimportmegtakarítást kell elérni.
A bútorgyártást 1965-re az 1958. évihez vi
szonyítva több mint kétszeresére kell emelni. A
hazai bútorlemez- és furnérgyártás növelésével el
kell érni, hogy a bútorgyártáshoz felhasznált anya
gok legalább 80 százaléka hazai származású legyen.
Félautomata és automata gépek beállításával a
gépi munka részarányát az 1958. évi 25 százalékkal
szemben a bútoriparban 50—60 százalékra kell
emelni."

Az őszi munkák elé
A hároméves terv utolsó évének
küszöbén vagyunk. Az erdőgazdasá
gok befejezték az 1958/59. gazdasági
évet, az iparvállalatok pedig ennek a
meglehetősen
nehéz
esztendőnek
utolsó negyedévét kezdték meg.
Mindkét ágazat számára legnagyobb
jelentősége a naptári IV. negyedév
nek van: az erdőgazdaságok és az
iparvállalatok is ebben a negyedben
rakják le jövő évi munkájuk alap
jait, s ma már mindeki számára vilá
gos, hogy nem közömbös, milyen lesz
ez az alap.
1960, a hároméves terv utolsó esz
tendeje, s a II. ötéves terv báziséve.
Ez a tény az 1959 IV. negyedévi mun
kának még aláhúzottabb jelentőséget
ad. Úgy gondolom, helyes lesz ezen
a határponton eddig végzett mun
kánkat és főleg az előttünk álló fel
adatokat, elsősorban azok nehezét
kissé szemügyre vennünk.
Visszatekintve mindenekelőtt meg
kell állapítanunk, hogy nehéz volt

HALÁSZ ALADÁR, erdőmérnök

ez a mólóban levő év. Az év elején
az erdőgazdaságok jelentős része, az
iparvállalatok pedig majdnem kivé
tel nélkül meglehetősen hitetlenked
ve fogtak hozzá a nagy feladatok
megoldásához. Az új árrendszerre
való áttérés számtalan tervezési és
egyéb problémát hozott. A fafajpo
litikai célkitűzések következetes éivényesítése pedig aa iparvállalatok
anyagellátásában okozott előre nem
látott nehézségeket. Mindezek leküz
déséhez azonban hatalmas lendítő
erőt adott a Párt Központi Bizottsága
márciusi határozata alapján megin
dult munkav er seny-mozgalom.
Az ERDŐGAZDASÁGOK

már megkezdték éves mérlegbeszá
molóik összeállítását. Végleges ada
tok még nem állnak rendelkezésre,
azonban az augusztus végiekből arra
lehet következtetni, hogy az erdő
gazdaságok összessége az előző évek

hez hasonló jó eredménnyel fogja
zárni az évet. Teljesíteni fogják az
1959. évi terv előírásait és a Kon
gresszus tiszteletére tett felajánláso
kat is. Az erdőgazdaságok összesített
vállalati eredménytervének a kon
gresszusi versenyben vállalt 14 millió
Ft-tal szemben mintegy 25—30 millió
Ft-os túlteljesítése várható.
Ennek a túlteljesítésnek az ad kü
lönös értéket, hogy teljes egészében
a szakmai és népgazdasági érdekek
alapján meghirdetett irányelveknek
megfelelő, helyes irányú túlteljesíté
sekből származik* Még a szőlőkaró
termelési előírások túlteljesítését is
helyes irányú eredménynek kell te
kinteni. Elsősorban azért, ment erre
erdőgazdaságaink felhívást kaptak,
másodsorban pedig azért, mert an
nak ellenére, hogy ez év második
felében ezen a téren értékesítési ne
hézségek mutatkoztak, ez a túltelje
sítés a biztosítéka annak, hogy végre
jövő év tavaszán, a karózás idején a
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megfelelő mennyiségű szőlőkaró már
készletben rendelkezésre fog állni.
Különösen jelentős eredménynek
számít a bányafaértékesítési terv
várható túlteljesítése. Erdőgazdasá
gaink azáltal, hogy az idei rendkívül
nehéz viszonyok között, s a nem ál
lami közbirtokossági erdőkben még
lazult fegyelem ellenére is túlteljesí
tették felvásárlási és értékesítési ter
vüket, nemcsak hogy a kongresszusi
verseny alapvető célkitűzésének, az
1960. évi szint elérésének tettek ele
get, hanem 1958. évi adósságukat is
letörlesztették.
Ezek az eredmények azonban to
vábbi előrehaladásra köteleznek. En
nek alapján a most megindult 1959—
60. gazdasági év feladataival, főleg
az őszi munkákkal kapcsolatban csak
néhány kérdésre szeretném felhívni a
figyelmet.
Az első kérdés
a fűrészüzemek rönkellátása.

Ezen a téren az erdőgazdaságoknak
különösen nehéz feladatot kellett
megoldaniok. 1953—58 átlagában (1956
kivételével) a IV. negyedévben friss
termelésből leszállított rönkmennyi
ség átlagosan 18 000 m3, a maximum
1953-ban 26 000 m3 volt. Ezzel szem
ben ezév őszén erdőgazdaságainknak
a naptári éves feladatok teljesítéséhez
legalább 39 000 m3 új termelésű rön
köt kell leszállítaniok. Az ipar zavar
talan ellátása azonban ennél is több,
lehetőleg legalább 45 000 m3 új ter
melésű rönk leszállítását kívánná
meg. Csak az 1000 m3-nél nagyobb
tételeket kiemelve: a dunaártéri er
dőgazdaságnak mintegy 5000 m3, a
mecsekinek 1800 m3, az északzalai
nak 2700 m3, a délzalainak 2300 m3,
a keszthelyinek 2300 m3, a pilisinek
2800 m3, a börzsönyinek 1200 m3, a
mátrainak 1900 m3, a nyugatbükki
nek 2400 m3, a keletbükkinek 8000
m3, a zemplénhegységinek összesen
legalább 4000 m3 új termelésű rön
köt kell ez év IV. negyedében le
szállítania.
Erdőgazdaságainak az eddigi tényszámok szerint ilyen nagy feladatot
még sohasem oldottak meg. Az utol
só néhány évben az új termelésből
történő rönkszállítás majdnem kizá
rólag a bükkös erdőgazdaságokat
terhelte. Most azonban pl. a kelet
bükki erdőgazdaságnak a 2200 m3
bükkön és 300 m3 gyertyánon kívül
4600 m3 tölgyet és 600 m3 csert is kell
új termelésből szállítania. Hasonló
feladatok jelentkeznek a zemplénhegységi és még néhány más erdő
gazdaság területén is.
E feladatok végrehajtása kellő elő
relátással és gondos szervezéssel ma
még önköltség romlás nélkül megold
ható. A munkaszervezés előkészítésé
vel azonban nem szabad késlekedni.
S ha valaha, most ismét nagy szük
ség lesz a kooperáció élővé, közvet
lenné tételére.
A másik nagy feladat
a termelőszövetkezetek
építkezései

további faanyagszükségletének bizto
sítása. Erdőgazdaságaink hatalmas
feladatra vállalkoztak, amikor ez év

III. negyedében néhány hónap alatt
300 juhhodály és 400 növendékmarha
istálló faanyagának terven felüli ki
termelését és leszállítását vállalták.
Az eddigi adatok szerint ezt a fel
adatot maradéktalanul meg is fogják
oldani.
A termelőszövetkezeti fejlesztés
azonban 1960-ban újabb szükségle
tekkel jelentkezik. Az előzetes szá
mok szerint erdőgazdaságainknak az
1959/60. gazdasági év folyamán to
vábbi 735 sertésfiaztató, 266 sertés
szállás, 533 hizlalda, 283 juhhodály
és 320 növendékmarha istálló fa
anyagszükségletét kell a termelőszö
vetkezetek részére, méretreszabott
faanyag formájában leszállítaniok.
Ezt a faanyagot lényegében az eddigi
iparifa előírásokon felül kell kiter
melni. Az 1959/60. gazdasági évben
az iparifa túlteljesítési lehetőségek
legfőbb irányát is ez a szükséglet
határozza meg. Ennek megfelelően a
fatermelés, elsősorban a gyérítések
szervezésekor, a hosztolás oktatása
kor erre a feladatra már kezdettől
fogva kellő gondot kell fordítani.
A harmadik téma, amelyre fel kell
hívni a figyelmet,
az önköltség alakulása.

Az átmeneti 1960-as év az ideinél
nagyobb követelményleket támaszt
ezen a téren is. Ma már kiküszöbö
lődtek azok a tényezők, amelyek az
átárazáslsal kapcsolatban bizonyta
lanságot okoztak és ennek kapcsán
számos problémának évközben való
rendezését lehetővé tették. A jövő év
ben erre számítani nem lehet. Az
előreláthatólag december végéig jó
váhagyásra kerülő, s az ideinél na
gyobb követelményeket támasztó ön
költségi terveket maradéktalanul tel
jesíteni kell. Éppen ezért szükséges,
hogy az erdőgazdaságok — az erdő
gazdaságok önelszámolási tényszámai
és a már jóváhagyott mennyiségi
feladatok alapján — előzetes formá
ban, be nem várva a tervek végleges
jóváhagyását, meghatározzák az er
dészetek új, az ideihez képest leg
alább 1,5%-os költségszint csökke
nést biztosító önköltségi feladatait.
Ezáltal biztosítani lehet és kell az
eddiginél is fegyelmezettebb, olyan
munkamenet kialakulását, amely to
vábbi önköltségcsökkentést tesz lehe
tővé.
Köztudomású, hogy a csemeteter
melés idei várható jó eredménye
nagyrészt a kedvező időjárásnak tu
lajdonítható. Ennek ellenére — a há
roméves tervben leszögezett célkitű
zések alapján — jövőre az idei ered
ménnyel sem lehet megelégedni. A
csemetetermelés terén további ön
költség csökkentést, illetve eredmény
javulást 'kell biztosítani. Ennek végre
hajtására most még van idő, de a
szervezést már most elő kell készí
teni.
A mennyiségi termelési feladatok
kal kapcsolatban tájékoztatásul csak
egész röviden annyit, hogy a fagyártmánytermelés színvonala az 1959/60.
gazdasági évben az ideihez képest
mintegy 8—10°/0-kal növekszik. A fő
profil továbbra is a bélésanyag és a

szőlőkaró lesz. Az elmúlt évek gya
korlatához hasonló méretű túlteljesí
tésre azonban előreláthatólag nem
lesz szükség, de lehetőség sem. Főleg
a bükkös erdőgazdaságoknak cél
szerű berendezkedniük a bükk ipari
donga és seprőléc, valamint a rövid
bükk fűrészáru és a fokozottabb par
kettaléc termelésére, mert számukra
— a bükk bányaszéldeszka korláto
zás miatt — a bükk fagyártmányfa
hasznosításának ez lesz egyetlen le
hetséges módja.
Nemcsak őszi feladat, de az 1959—
60. gazdasági év beindulásakor úgy
érzem, feltétlenül szólni kell az erdő
sítési kötelezettségek végleges ren
dezéséről is. Ez a kérdés több év óta
napirenden van. A MEDOSZ 1958
őszi konferenciája óta különösen elő
térbe került. Ennek ellenére a mai
napig sincs megoldva. A II. ötéves
tervben minden téren — főleg ön
költségi vonatkozásban — jelentkező
hatalmas feladatok megoldása érde
kében az erdősítési feladatok végle
ges rendezését a következő gazdasági
év egyik alapvető követelményének
kell tekintenünk.
Az IPARVÁLLALATOK-nak

éves feladataik teljesítéséhez még
hátra van iegy negyed évük. A szep
tember 20-i, illetve augusztus végi
adatok alapján azonban szintén biz
tosra lehet már venni, hogy a válla
latok is néhány fontos területen tel
jesíteni fogják feladataikat, sőt ver
senyvállalásaikat is.
Ez évben rendkívüli erőfeszítést
követelt a vállalatoktól az előző
évekhez képest jelentős mértékben
növelt donga és parkettaléc termelési
előírások teljesítésé. A szeptember
20-i állapot szerint a boros-sörös
c|onga termelés terén 0,9%-os, a Par~
kettaléc termelés terén pedig 6%-os
túlteljesítés mutatkozott. Ezek sze
rint az év elején legnehezebbnek hitt
feladatok teljesítése is majdnem biz
tosra vehető. Jelentős eredményeket
hozott a kongresszusi munkaverseny
a bútoripar megnövekedett szükség
leteinek ellátása szempontjából alap
vető furnér, lemez és bútorlap ter
melési előírások túlteljesítése terén is.
Emellett — az augusztus végi állo
mányjelentés szerint — az iparválla
latok a vállalt 15,3 millió Ft folyóáras
termelési értéktöbblettel szemben
augusztus végéig összesen 41,6 millió
Ft többlettermelési értéket, a vállalt
11,3 millió Ft vállalati eredmény
többlettel szemben 28,5 millió Ft
eredmény javulást produkáltak. Ezek
az eredmények a IV. negyedév fo
lyamán — a gyengébb rönkellátás
miatt — előreláthatólag romlani fog
nak, az ezirányú vállalások teljesí
tése azonban ennek ellenére biztosra
vehető.
Sajnos azonban az iparvállalatok
ezévi munkájának az eredmények
mellett vannak
árnyoldalai

is. így egyik legfontosabb árnyoldal
az. hogy a tapasztalatok szerint sok
helyen még ma is a régi mennyiségi
szemlélet uralkodik, s emiatt a ter
melési érték túlteljesítése jelentős
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részben nem helyes irányú. A túltel
jesítés nagy része ugyanis lombos
fűrészárúban, ezen belül is III. o.,
rövid fűrészáruban jelentkezik. Az
ilyen irányú túlteljesítésre a népgaz
daságnak nincs szüksége, mert az ezirányú szükségleteket meglevő kész
letekből is ki tudjuk elégíteni, a már
ciusi határozat alapján megkövetelt
1960. évi szintet pedig még az idei
tervelőírások lombos fűrészáruban
történő egyszerű teljesítése esetén is
jelentősen túl fogjuk szárnyalni.
A másik árnyoldal, amelyre főleg
a IV. negyedévi munkával kapcso
latban elsősorban fel kell hívni a
figyelmet — lényegében az előzőnek
egyenes következménye —, hogy az
elmúlt időszak rönkgazdálkodása te
rén elkövetett hibák előreláthatólag
rönkellátási zavarokat

fognak okozni. A fűrész- és lemez
ipari üzemekben augusztus végén
7 év óta ilyen alacsony rönkkészlet
még nem volt. Megközelítőleg ilyen
alacsony rönkkédzlet mellett is az
év végén és a következő év elején
krónikus rönkhiány és a rönkszállí
tásért folyó hajsza következett be.
Ezt a mai helyzet alapján szintén
előre lehet látni.
Az erdőgazdaságoknak rönkszállí
tási előírásuk egyszerű teljesítéséhez
is olyan feladatot kell megoldaniok,
amelyre 7—8 év tényszámai alapján
még nem volt példa. így az erdőgaz
daságoktól többletrönkszállításra biz
tonsággal számítani nem lehet. A je
lenlegi feldolgozási ütem fenntartása
viszont januárban és februárban fel
tétlenül áthidalhatalan nehézségeket
idézne elő. Helyesebb lesz tehát terv
szerűen csökkenteni már most a fel
dolgozás ütemét, s a rendelkezésre
álló munkaerőt inkább a telepek
műszaki rendjének tökéletes helyre
állítására felhasználni. Ezáltal nor
mális átmenő rönkkészletet lehet ki
alakítani. Ezek a nehézségek is arra
intenek, hogy múlhatatlanul szüksé
ges és sürgős az ipar vállalataink
nál sokhelyütt még eléggé uralkodó
negyedéves perspektíváról a hoszszabb perspektívájú munkára való
áttérés.
Az iparvállatoknál tehát az év hát
ralevő időszakában azoknak a fel
ajánlásoknak a valóságos realizálá
sára kell törekedni, amelyek az éves
rönkfelhasználási előíráshoz képest
elért abszolút rönkmegtákarítás fel
használásával a négy fő cikkben
(donga, lemez, bútorlap, furnér) ter
melési többlet elérését, s a vállalati
eredmények ennek alapján történő
túlteljesítését irányozták elő. Tegyük
ezenkívül a versenymozgalom célki
tűzésévé a műszaki rend helyreállí
tását, a rönktéren és árutéren ugyan
úgy, mint az üzemekben és a gépek
állapotát tekintve.
Ez az átrendezés a jelenlegi bázi
son távoliról sem Veszélyezteti az
iparvállalatok tervíeladatainak és
felajánlásainak teljesítését, viszont
nélkülözhetetlenül szükséges a jövő
évre történő nyugodt átmenet bizto
sításához és az iparvállalatok ered
ményeinek minőségi szintre emelé
séhez.

ói Izah.g.h.eSS'zusi v.Meny.'záó'z&ó.átá
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága elhatá
rozta, hogy kongresszusi versenyzászlót adományoz a munkaver
senyben legjobb eredményt elérő vállalatoknak. A zászlót az ipari, a
mezőgazdasági, a közlekedési és a kereskedelmi tárcák területéről egy
— a legjobb — üzem nyerheti el.
A kongresszusi versenyzászló újabb ösztönzőeröt jelent ahhoz,
hogy a vállalt feladatokat a dolgozók a népgazdaság és a maguk
javára minél odaadóbban, minél lelkesebben teljesítsék. Az erdőgazda
ságokban és a faipari üzemekben a kongresszusi verseny eddig is
olyan eredményeket hozott,, amelyek felülmúlták a várakozásokat.
Lapunk más helyén részletesen ismertetjük ezeket az eredményeket,
itt ezúttal csak annyit kívánunk leszögezni: a párt kongresszusi ver
senyzászlójáért száz és száz mezőgazdasági üzem is harcba indul. Le
gyenek köztük minél nagyob számban az erdőgazdaságok, a faipari
üzemek is. Legyenek a harcba induló dolgozók százezrei között az er
dészeti, faipari dolgozók tízezrei is. A küzdelem nem könnyű, de eddig
elért eredményeink adjanak biztatást ahhoz, hogy a legjobbak közt
lehetünk. November 30-ig van még idő, hogy az eddiginél is eredmé
nyesebben, okosabban, céltudatosabban dolgozzunk. Érdemes dolgozni,
küzdeni, vetélkedni a párt versenyzászlójáért, mert a győztesek való
ban nagy elismerést vallhatnak magukénak: a párt zászlaja minden
magyar dolgozó megbecsülését, tiszteletét, elismerését fejezi ki.

Ismét felfelé ível
a tatabányai erdőgazdaság útja
A 45 000 hektár területű, 10 erdé
szetből és 2 géptelepből álló tatabá
nyai erdőgazdaság az 1956—57-es
gazdasági év végén súlyosan veszte
séges eredményt mutatott fel. Azóta
már megismertük ennek a lehango
ló kudarcnak okait, előidéző körül
ményeit: az ellenforradalmi esemé
nyek negyedéven át teljesen megbé
nították a gazdaság munkáját, mikor
pedig a rend helyreállt, a gazdaság
személyi rendezése következett. Ez a
közel hat hónapig tartó és vagy hu
szonöt munkakört érintő áthelyezés,
elbocsátás, kinevezés egészen új ve
zetőséget állított a gazdaság központ
ja és hét erdészete élére. Ez az át
alakulás is magyarázata volt a ne
hézségeknek.

Tatabányán, az erdőgazdaság szék
hazában éppen értekezik a vezető
ség. Aposztl Miklós
igazgató,
B e r dál László főmérnök, az erdő
gazdaság kiváló dolgozója, V imr ó czy Károly főkönyvelő, S o mo
di Jakab fahasználati csoportvezető,
Bakos János párttitkár, gépesítési
előadó és Barth Sándor szállítási
előadó a gazdaság készülő mérlegé
vel kapcsolatban tárgyalnak. Kissé
ajtóstul rontunk rájuk:
— Mi volt a múltévi eredmény?
— Az 1957—58-as évre 1 100 000
forintos veszteséget terveztünk be.
Ezzel szemben 4 100 000 forint nyere
séget értünk el.
— És most mi várható?
— Kérem, még nem zártunk s így

A tatai géptelepen sorakozó villanyfűrészek és az agregátumok. Az előtérben az
erdőgazdaság műhelykocsija
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óvatosak vagyunk. Mindenesetre az
már egészen biztos, hogy azt a ter
ven felüli 200 000 forintot, amit a
Kongresszus iránti tiszteletből aján
lottunk fel, túlteljesítettük.
Fellélegezve nyújtunk kezet:
— Ezek szerint a tatabányai erdő
gazdaság talpra állt...
♦
Talpra álltak. De hogyan sikerült
ez a talpra állás?
Nos, annak az emlékezetes évnek
utolsó negyedében, amikor az új ve
zetők már nemcsak egymást, hanem
a területeiket is kezdték megismer
ni és a gyakorlatuk is bontakozóban
volt, már meglátták, hogy a süllye
dő hajón hol esett lék. Minthogy
azonban a „lékek“ egész sorát kel
lett felfedezniük és az időből meg
alaposan kifutottak, nem tehettek
egyebet, mint leszűrték a tapaszta
latokat. Hanem aztán ennek a ta
pasztalatnak a birtokában alapos fel
készültséggel vágtak neki az új év
nek. Legelőször is az elkészített ter
vüket lebontották egészen az erdő
ben dolgozó munkásokig. Aztán sta
bilizálták az addig folytonosan kriti
kus mezőgazdasági ágazatot. Ke
mény munkafegyelemmel alaposan
kézbe vették a gépi részleget. És a
gazdaság egész területén a legszigo
rúbb ellenőrzést állították fel.
De nézzük közelebbről az ezévi
számadást. Mi a nyitja a mostani jó
eredményeknek. Előirányzat szerint
132 000 köbméter fát termeltek, de
ezen bedül 1 százalékkal növekedett
az iparifa-kihozataluk. A magterme
lésnél, erdőtelepítésnél, felújításnál
tervszerinti a teljesítés. A mezőgaz
dasági ágazatban és a vadászat terü
letén tekintélyes a javulás. A gép
üzemnél pedig kiugrás tapasztalható:
a megtervezett költségek felhaszná
lásával az előirányzottnál jóval na
gyobb teljesítményt értek el.
A vadászati jó eredményt a tata
bányai vad-rezervátumban látjuk. A
vértes—tolnai vadászlak falánál fris
sen kikészített vadásztrófeák sora
koznak. A rezervátumba rendsze
resen ellátogató és jelenleg is itt
tartózkodó nyugat-német vadászok
eddig tíz szarvasbikát lőttek. Ez gya
korlatilag mintegy 100 000 forinttal
növeli az erdőgazdaság bevételét.
A géprészleg különösen érdekel
bennünket. Hiszen köztudomású, ez
az ország egyik legjobban gépesített
erdőgazdasága.
Berdál főmérnök és Bakos gépesí
tési előadó büszkességgel is hangsú
lyozza ezt. Nem felejtik el megemlí
teni, hogy ez elsősorban Huszár
Endre erdőmérnöknek köszönhető,
aki 1954-ben különösen sokat küz
dött a gépesítésért. De ugyanakkor
tárgyilagosan megjegyzik:
— Természetesen a darabszámból
még nem lehet helyesen ítélni.
Ugyanis a gépek, amelyek 1954-ben
még komoly segítséget jelentettek,
ma már nem mind felelnek meg a
termelés igényeinek, öt esztendő
alatt sokat fejlődtünk. Ezért minden
törekvésünk a gépparkunk minőségi
fejlesztése.
Ez részben már meg is történt: 8
GMC-t 8 Csepel autóra cseréltek át.

A 22 vontatóból csak 15-öt hagytak
meg, mert a foglalkoztatásuk nem
bizonyult
gazdaságosnak. Viszont
már két Buldózerük van. Szereztek
egy Panther-darut és egy ZetorSupert.
A jelenlegi gépállományuk: 38
MRP motorfűrész, 21 ERP villany
fűrész, 17 agregátum, 1 Csepel mű
helykocsi, 20 Csepel teherkocsi, 1
Panther-daru, 2 Wippon, 15 GS von
tató, 1 Zetor Super, 7 DT-413 lánc
talpas, 2 S 80 Buldózer útgyalu, 1
G-35 lassú járatú traktor, ez utóbbit
kizárólag az útjavításoknál használ
ják.
A gépállomány további fejlesztése
az új tervük egyik fontos programja.

portok működését. Két ember dön
töget a motorfűrésszel. Kettő a vil
lanyfűrésszel darabol. Egy ember az
agregátumot kezeli.
Az öt gépkezelő mellett 5—6 segéd
munkás dolgozik. Egy előkészíti a
döntést. A többiek gallyaznak, a da
rabolásnál emelgetik a törzseket, ha
sogatnak, kérgeznek stb.
Tizenöt ilyen gépcsoportjuk van,
mind az erdészetek kebelében. A
gépeket névre szólóan jegyzőkönyvi
leg adják ki. Csak szakmunkások
dolgozhatnak velük. A gépkezelők
egy része Sárvárott, másik része az
erdőgazdaság saját tanfolyamain sze
rezte meg szaktudását. Egy-egy gép
csoport 25—30 köbmétert termel ki

Német vadászvendégek trófeái a vértestolnai vadászház falánál

A fűrészgépeket fokozatosan egysze
mélyes Druzsbákra kívánják átcse
rélni. Ezenkívül útgépeket szeretné
nek szerezni, hogy a szükséges uta
kat saját rezsiben építhessék meg.
*

A gépek legnagyobbrészt: kismo
torok, agregátorok, gépkocsik — a
tatai műhelytelepen kerülnek gondo
zásra. A Rédére kihelyezett javító
műhelyük az ottani területeken fog
lalkoztatott lánctalpasokat gondoz
za. S ezáltal kiküszöbölték, hogy a
lánctalpasok a 40 km-re fekvő tatai
műhelybe vonulgassanak.
Az egykori kisvasút mozdonyszín
jéből átalakított javítóműhely a kö
rülményekhez képest igen gondosan
felszerelt. A tatai műhelytelepen is
komoly esztergapadok és marók so
rakoznak. De mindkét helyen még
sok a kívánnivaló. Egyelőre azonban
be kell érni ezzel a megoldással,
mert a már korábban tervezett, kor
szerű központi műhelytelep megépí
téséhez csak 1961-ben kaphatják
meg a beruházási hitelt.
— Hogyan használják ki ezeket a
gépeket a termelésnél?
Gépcsoportokat
szerveztünk.
Mindegyik csoportban 2 motorfűrész
és 1 agregátummal összekötött vil
lanyfűrész dolgozik. A 2 motorfű
rész télen másfélóránként, nyáron
óránként váltja egymást a gép átmelegedése miatt.
Előbb a síkvölgyi majd a kisbéri
erdészetben tekintjük meg a gépcso

egy nap alatt. A terv szerint minden
leltári gépre évi 1000 köbméter —
keményfa — kitermelése a követel
mény.
A kisbéri erdészetben sarjeredetű
cserállományban növedékfokozó gyé
rítés folyik. A telep nem a leg
megfelelőbb gépi termelésre. Viszont
a gyérítéssel elmaradtak, s ezért kel
lett bevetni a gépi segítséget. A sű
rű bozót, meg a kábelek rövidsége
miatt a daraboló villanyfűrész nem
juthat el a vágáshoz. Ezért a kedve
zőtlen terepen általában fogatokkal
végeznek szálfa közelítést az erdei
rakodóra. Ott történik a hossztolás
és a darabolás. A fahasználati cso
portvezető vélemménye szerint a ter
melő csoportnak és a fogatnak ilyen
összedolgozásában a fűrészek és a
fogatok teljesítménye egyaránt jobb.
A síkvölgyi erdészetben már elő
rehozott termelés folyik a lemezipar
megsegítésére. A 85 éves bükkállományban növedékfokozó gyérítést
terveztek. Az előirányzat 1500 köb
méter. Ebből 1000 köbmétert úgy
termelnek ki, hogy újabb közelítő út
hoz juthassanak.
*

Végeredményben a sok apró rész
letből világosan kirajzolódik, hogy
ennek az erdőgazdaságnak a nagy
kudarc utáni ismételt jó eredményét
az alapos szaktudásra fektetett gon
dos, körültekintő szervezés hozta
meg. Viszont ugyanakkor fennáll
egy olyan tényező is — hogy Berdál
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főmérnökre hivatkozzunk — ami a
vezetőség
túlfeszített igyekezetét
állandó kisiklással veszélyezteti. S
ez: a munkásprobléma. Az egész
környék erősen iparvidék: Orosz
lány, Bököd, Gánt, Pusztavám, Tata
bánya, Bodajk, Balinka! A bányák,
erőművek, az óriási ipari és lakó
házépítkezések felszívják a helyi
munkaerőt. Csak távolabbi vidékek
ről tudnak munkásokat toborozni.
Azoknál pedig valóságos járvány a
vándorlás, hiába részesítik őket leg
messzebbmenő juttatásokban. Ezért

a munkaerőben állandó hullámzás
mutatkozik. S mikor az erdőgazda
ságnak közel kétezer dolgozóra van
szüksége, bizony ez a hullámzás na
gyon megnehezíti a tervszerű mun
kát.
Kétségtelenül, ez igen komoly
gond. S egyszer már megmutatta sú
lyos következményét. A jó eredmé
nyek, a meggyőző számok azonban
azt bizonyítják, hogy ezzel is meg
lehet küzdeni.
B. S.

A kongresszusi verseny lendületével
az új gazdasági év sikeréért
A győri erdőgazdaságnál

csak

nem úgy jártunk, hogy zárt ajtók
előtt, a küszöbön üldögélve kellett
volna megvárnunk a gazdaság ve
zetőit, mint a váratlanul érkezett
vendégnek a távollevő háziakat.
Szerencsére azonban hamarosan
megtudtuk, hogy valamennyien
tapasztalatcserén vannak a gazda
ság csemetekertjeinek valamelyi
kében. Téten sikerült is utolér
nünk a népes karaván autóbuszát.
— Ez a negyedik tapasztalatcse
rénk, amelyet a gazdasági év indu
lása előtt erdészeteink dolgozói ré
szére tartunk — mondották fogad
tatásul, s mindjárt hozzátették: —
Ezenkívül értekezletet tartott az
üzemi tanács és mindenütt meg
voltak a termelési tanácskozások.
A tapasztalatcseréknek, értekezle
teknek tulajdonképpen kettős ren
deltetést szántunk: egyrészt a
kongresszusi verseny eddigi ered
ményeit értékeljük, számbaveszszük, mennyiben segített hozzá a
verseny a gazdasági év eredmé
nyes befejezéséhez, másrészt azt
vizsgáljuk, hogyan tudjuk a ver
senyt mindjárt az új gazdasági év
elején fokozni és ezzel egész évi
munkánknak már a kezdetben
lendületet adni.

A

különböző

megbeszélések

részletekbe menően tárták fel a
helyzetet a régi és az új gazdasági
év határmezsgyéjén. Mi azonban
elégedjünk meg azzal, hogy főbb
vonásaiban nézzük meg: milyen
hatással volt a kongresszusi ver
seny a lezárult gazdasági év ered
ményeire és milyen útravalót ad a
most kezdődőhöz. Látogatásunk
kor még nem kaptunk végleges
adatokat, annál kevésbé, mert nem
a „nagykönyvek“ mellett, hanem
a tapasztalatcsere egyik színhelyén
beszélgettünk. Bizonyos volt már

azonban, hogy az évet különösen
szép mérleggel zárják, noha az
előző évek anyagi eredményei
miatt sem volt okuk a panaszra.
Az 5 180 000 forintra tervezett
nyereség a kongresszusi vál
lalások teljesítésével még további
másfél millió körüli összeggel nö
vekszik.

Különösen érdekes képet mutat
a csemetetermelés mérle
ge. A csemetetermelés az előző
évek során is nyereséget hozott,
de az idén a vártnál is jobban si
került s mintegy 200 000 forintos
javulást mutat. Néhány számadat:
a kiültethető csemeték számát
15 700 000-re tervezték, az ered
mény 15 600 000. Nem kiültethető
csemetéből 7 100 000 darab volt a
tervszám, de a tényleges mennyi
ség 13 900 000. Az eredményessé
get főleg a suháng- és a sorfa
emelte, 621 000 suháng helyett
842 000-et tudnak értékesíteni és
a sorfák mennyisége is megköze
líti a 100 000-et.

Ha az eredmények „titkát” ku
tatjuk, mindenütt ott látjuk a szé
pen kibontakozott versenymozgal
mat. Kissé túlzott, de jellemző pél
dája ennek éppen a csemeteneve
lésnél G r á c z o 1 Imrének, a lési
csemetekert Bedő-díjas kezelőjé
nek és Szabó Istvánnak, a vitnyédi csemetekert kezelőjének a
párosversenye. A nem egészen el
lenőrizhető krónika feljegyezte,
hogy Szabó Pista bácsi egy ízben
kijelentette: „Még a féltégla is ki
kel, ha én vetem el.“ Amikor ez a
kijelentés eljutott Gráczol Imre
füléhez, ő sem késlekedett egy ha
sonlóan „szerény“ megjegyzéssel:
„Egyáltalában minek vetni? Én
már évek óta csak ápolok és öntö
zök.“ Ez utóbbi megjegyzésben

minden bizonnyal egy kis fö
lényesség is volt, mert köztudo
mású, hogy a lési csemete
kertben gépi öntözés is van,
míg Szabó Pista bácsi Vitnyéden „egyéni módszer“ szerint
locsol: két kézzel, két kannából
egyszerre. A két szomszédkert ke
zelőinek
nemes
vetélkedéséből
mindenesetre a csemeték látják a
legtöbb hasznot, akárcsak a gépe
sítés fokozásából. Tavaly még csak
egy, az idén már három gép emeli
ki a suhángokat s az egyéb cse
metekerti munkáknál is egyre na
gyobb teret hódít a gép. A gazda
ság a nagyarányú nyárcseme
te - neveléshez szükséges öntöző
berendezésre most kapott hitelt.
„Jobb későn, mint soha“ — mond
ják erre a dolgozók, különösen a
Hanságban, ahol eddig 1500 hek
táron fejezték be a nyártelepítést
s az idén újabb 300 hektár telepí
tésével teljesítik a hansági fej
lesztési terv első ötéves szakaszát.
Az idén egyébként valószínűleg
sor kerül külön hansági erdészet
felállítására s ez időszerűvé teszi
az ottani erdészkolónia minél sür
gősebb felépítését.

Az eddig lezajlott és az ezután
tartandó értekezletek, tapasztalat
cserék másik rendeltetését, vagyis
a kongresszusi verseny lendületé
nek és tapasztalatainak továbbvi
telét elsősorban a munkák alapo
sabb megszervezésével, a dolgo
zók szakmai képzettségének foko
zásával biztosítják. Az erdősítő és
hosztoló munkacsapat-vezetők ré
szére már megkezdődött a tan
folyam, s folyamatosan szak
mai továbbképzésen vesznek részt
a többi dolgozók is. A versenyben
a legfőbb cél továbbra is az, hogy
mindenki a maga tervfeladatát
teljesítse és teljesítse túl, az élüzemfeltételek állandó szem előtt
tartásával.
A dolgozókból nem hiányzik a
versenykedv, de általánosan kiala
kult vélemény, hogy ezt még fo
kozni lehetne, új versenyformákat
lehetne kialakítani, ha a felsőbb
szakszervezeti irányítástól több
segítséget kapnának. De sajnos a
több évi tapasztalatból a dolgozók
kénytelenek voltak azt a követ
keztetést levonni, hogy verse
nyükre, munkájukra nem igen
kíváncsi sem a MEDOSZ, sem az
OEF
szakszervezeti
bizottsága.
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Néhány tanulság Sopronban
a kongresszusi verseny lezárulása előtt
Bizony nagyon furcsállóan nézné
nek arra az erdészre, aki csak úgy
könnyedén kijelentené: „Igaz, hogy
a műhelyünknek nincs teteje, de se
baj, majd befedjük/6 Mi is csodál
koztunk eleinte, amikor ha nem is
szó szerint, de lényegében ilyenfor
ma kijelentéssel találkoztunk Sop
ronban, a tanulmányi erdőgazdaság
nál jártunkban. Persze tudtuk, nem
arról van szó, hogy tetőt húznak
mind a 16 576 hektárnyi erdő fölé,
aztán zuhoghat az eső, oda se neki,
a termelés, a szállítás vidáman megy
tovább. Hát akkor hogyan? Csakis
úgy, hogy amenyire lehet, függetle
nítik magukat az időjárás megpró
báltatásaitól. És tényeken alapuló
igazság, hogy a gazdaság „tetőalá
hozásához“ a kongresszusi verseny
jó néhány százezer „tetőfedő csere
pet“ adott. Ha a számokhoz is ra
gaszkodunk, mondjuk meg mindjárt:
a kongresszusi versenyben vállalt
650 000 forintot már egy hónappal a
gazdasági év befejezése előtt túlha
ladták s szeptember 30-án úgy tet
tek pontot a gazdasági év végére,
hogy a soproniak véleménye szerint
az élüzem feltételeket minden vo
natkozásban teljesítették.
— A most befejezett gazdasági
évet azzal az elhatározással kezdtük,
hogy minden részletében megfele
lünk az élüzemféltét eleknek
—
mondja S all a i Ferenc igazgató. —
Az elhatározásnak a kongresszus
tiszteletére indított verseny adott
igazi lendítő erőt. Mint tanulmányi
erdőgazdaságnak és egyben tervkö
telezett vállalatnak nem könnyű a
helyzetünk, mert feladatainkat az
oktatási cél határozza meg. De
kettős feladatunkból sok vonatkozás
ban hasznot is merítünk. A bemuta
tóknál olyan módszereket alkalma
zunk, amelyekből a főiskola hallga
tói csakugyan tanulhatnak. És a
jobb,
tökéletesebben
kidolgozott
módszerek, a sokoldalú termelés, a
fokozottabb gépesítés, a gépek lehe
tő legjobb kihasználása, szakképzett
gépkezelők beállítása, a munkák ha
táridőre való elvégzése — mind
olyan előny, amely eredményeink
ben tükröződik és csakugyan nagy
mértékben hozzájárul ahhoz, hogy
ki tudjuk egyensúlyozni az időjárás
ingadozásait. Az utóbbi években —
éppen erdőgazdaságunk gyakorló és
bemutató jellegére tekintettel —
több gépet kapunk, de ez a jelleg
még jobban kidomborodna, ha vala
mennyi,
az
erdőgazdálkodásban
használatos bel- és külföldi gépből
lenne egy-egy példányunk s korsze
rű munkásszállásokkal is dicseked
hetnénk. Nagy segítséget jelent mun
kánkban a most befejezéshez köze
ledő új gépállomás és a korszerűvé
fejlesztett fűrészüzem, amely a
Feldman—Sapiro-féle vágásmód alap
ján dolgozik s igen eredményesen
szolgálja a faipari mérnökképzést.
Területünk feltártságát állandóan
fokozzuk, az idén is újonnan épült

utakat kapcsoltunk be a szállításba
s a következő években is folytatjuk
a feltáró úthálózat fejlesztését, mert
úgy tudjuk leginkább csökkenteni
a szállítási költségeket.
Mindehhez talán még annyit kell
hozzátennünk: a kongresszusi ver
seny lendületét, — eredményjavulás

sal, az élüzemf élt ételek teljesítésé
vel, a csemetenevelés ráfizetésessé
gének felszámolásával, a fagyártmánytermelés emelkedésével aján
dékozta meg a gazdaságot — az új
gazdasági évben sem szabad csök
kenteni. A kongresszusi verseny
megmutatta, hogy a „tetőt“ nemcsak
a technika vívmányaira, a jól szer
vezett munkára, a messzemenő ta
karékosságra lehet és kell építeni,
hanem a dolgozók v e r s e ny k e d vére is.

Ilhol a legsüroősebb volt a segítség

Érdekes, de tagadhatatlanul így
van: ahol, amelyik munkaterületen
a legtöbb probléma tornyosodott —
sokszor évek óta megoldatlan prob
lémák — ott a VII. kongresszus tisz
teletére indított munkaverseny vál
tozást hozott, sőt nem egyszer végle
ges megoldást is. Erről győződhetünk
meg igen sok helyen, miközben jár
juk az országot, az erdőgazdaságo
kat, a fűrészüzemeket. A váci er
dőgazdaságnál is örömmel újságolták
hogy... de nézzük sorjában, milyen
fájó sebekre hozott gyógyulást a
kongresszusi verseny néhány hó
napja.
Igen érzékenyen érintette a gaz
daságot a gépállomás évről évre viszszatérő vesztesége, amely nem egvszer a félmillió forintot is megközelí
tette. A ráfizetés az elmúlt gazdasági
évben megszűnt, sőt számottevő a
javulás, ha még nem is éri el az elő
ző veszteségek összegét. Elmondva
egyszerűnek tűnik, hogyan sikerült
felszámolni a veszteséget, de az út
korántsem volt ilyen sima, s igen
valószínű, hogy a kongresszusi ver
seny nélkül még ma is fekete oszlo
pokban sorakoznának a kocsiállás
pénzek. a holtfuvarok az évvégi zár
lat lapjain. Ugyanis a kongresszusi
verseny egyik rugóia éppen az, hogy
közvetlenül is érdekeltté teszi a
dolgozókat a jobb eredmények el
érésében. A dolgozók a műhelyben
és a vontatókon egyaránt belátták,
hogy a jobb munka, a versenyben
elért sikerek több bért is jelentenek.
így volt ez a szállításnál is. Helyes,
hogy külön brigádvezetőket és szál
lítási felelősöket jelöltek ki az erdé
szeteknél a szállítóeszközök jobb ki
használására, de ha ehhez az intéz
kedéshez nem járult volna a dolgo
zók nagyobb felelősségérzete, a jobb
szervezés, az ösztönző bérezés, kér
dés, vajon sikerült volna az előzőleg
egy tonnakilométer költségre eső
3—4 százalékos holtfuvarokat telje
sen megszüntetni és a 3,5 tonnás ko
csik terhelését átlagosan 3,4—3,2 ton
nára biztosítani.
Nézzünk egy másik példát, amely
már azt is bizonyítja, hogy a kon
gresszusi verseny eredményei az új
gazdasági évben is megteremtik az
indulás kedvezőbb feltételeit. Tavaly
a gazdasági év első negyedében igen
sokat álltak a fűrészek, a fagyártmánytermelést anyaghiány akadá
lyozta. Most zökkenő nélkül, sőt a
versenyben kialakult fokozott ütem

mel folyt tovább a fagyártmánytermelés az új gazdasági év első napjá
tól kezdve, mert időben gondoskod
tak az első negyedévre szükséges
fa gyártmány rönk készletekről.
A jobban szervezett, egyenletesebb
tempójú munka szintén a kongreszszusi verseny gyümölcse s ez na
gyobb biztonságot és önbizalmat ad
a dolgozóknak. Sokkal jobb úgy ne
kifogni a munkának, ha minden dol
gozó tudja, mi lesz a feladata, hol
lesz a gépi és kézi termelések helye,
a szállítások útvonala. A váci erdő
gazdaság erdészeteinél már szeptem
ber elején ismerték az első negyed
évi részletes terveket.
Végül, s talán ezt kellett volna el
sőként említeni a kongresszusi ver
seny eredményei közül: a gazdaság
1 911 000 forint eredményjavulást ért
el, azonkívül, hogy messzemenő ta
karékossággal biztosította a kongreszszusra felajánlott 350 000 forint ér
tékű megtakarítását.

tájékoztató

a közületek 1960. évi hírlapmegrendeléséről
A postai üzletszabályzat értelmében a
közületek hírlapelőfizetései folyamatosak,
vagyis megújítás nélkül mindaddig ér
vényben maradnak, amíg azokat az elő
fizetők kifejezetten le nem mondják. En
nek értelmében a közületek részére 1960.
évre új megrendelés nélkül folyamatosan
tovább küldjük mindazokat a hírlapokat
(közlönyök, folyóiratok stb.), amelyekre
az előfizetés folyó évi december 1-én
fennállott.
Kérjük ezért, hogy a fentemlített la
pokra 1960. évre megrendelés beküldését
mellőzzék. Ezzel sok felesleges munka
megtakarítását teszik lehetővé.
Amennyiben új megrendelés, illetve a
meglévő előfizetés módosítása válna szük
ségessé, kérjük, hogy azt legkésőbb fo
lyó évi november 15-ig címünkre bekül
deni szíveskedjék. E határidő után beér
kező új előfizetéseket, illetve módosítá
sokat már csak 1960. évi január 1. után
vehetünk figyelembe.
Posta Központi Hírlap Iroda
Budapest, V., József nádor tér 1.

AZ ER.DÖ
MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÁRA:
egy évre 60 Ft, félévre 30 Ft
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További önköltségcsökkentésre törekszik
a fűrész- és lemezipar
Szepetember 23-án az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók
Szakszervezete és az egyes iparágak képviselői megvitatták a kongreszszusi versenyt. A fűrész- és lemezipar képviselőinek bizony nem volt
szégyelni valójuk. Igaz, hogy az egész faipar jól áll a felajánlások
teljesítésével, de mi egy kissé jobban állunk, a bútoripar viszont egy
kissé rosszabbul.
Az értekezlet megelégedéssel vette tudomásul, hogy a fűrész- és
lemezipari vállalatok ismét megtárgyalták a dolgozókkal a felajánlá
sokat, és ott, ahol mód volt rá, további pótfelajánlásokat tettek. Ezek
közül különösen jelentős a

Hárosi Falemezműveknek és régi vetélytársának, a Furnírés Lemezműveknek a pótfelajánlása.
Az ipar eredetileg 14,29 millió forint önköltségcsökkentést ajánlott
fel. Miután a pótfelajánlás további 2,77 millió forint, iparunknak év
végéig igen jelentős összeget, összesen

17,06 millió forint önköltségcsökkentést
kell elérnie. Ezt a komoly vállalást bizonyára teljesítjük, ha minden
vállalat minden dolgozója minden lehetséges fillért megtakarít. Az
eddigi eredmények biztatóak, hiszen a teljesítés már túlhaladja az
eredeti felajánlás összegét és eléri a 15,7 millió forintot.
Végül hadd emlékezzünk meg azokról a vállalatokról, amelyek —
pótfelajánlásokkal együtt — a legnagyobb részt vállalták. Ezek a kö
vetkezők :

Furnír- és Lemezművek
Hárosi Falemezművek
Budapesti Fűrészek
Ládaipari Vállalat

3.4 millió
3,0
2,9
2.5
ff

Ft
ff

ff
ff

A négy vállalat tehát az összipari felajánlásnak 70 százalékát,
azaz 11,8 millió forint önköltségcsökkentést vállalt.

Tapasztalatok és tanulságok
a veszprémi gépszemlén
Éppen a gépszemle napján érkez
tünk a veszprémi erdőgazdasághoz.
A géptelep udvarán, az új gépszín
előtt katonás rendben álltak az erő
gépek, velük szemben a munkagé
pek, oldalt a motorfűrészek sorakoz
tak s kissé távolabb, a műhely előtt
a gépkocsik és motorkerékpárok. Vé
gigtekintve a szemlére állított gépe
ken, meggyőző képet kaptunk arról,
hogy a gép ennél az erdőgazdaság
nál is mindinkább vezető szerephez
jut. A dolgozókkal beszélgetve pedig
megállapíthattuk: szeretik, becsülik
a gépek munkáját. Ezért az idén még
nagyobb fontosságot kapott a gépszemile, a dolgozók csalódnának, ha
hiányosan
ki javított,
hamarosan
üzemképtelenné váló gépeket kapná
nak. Tavalyelőtt az őszi indulásnál
még a gépek 40 százaléka üzemkép
telen volt, korszerűtlen, megbízha
tatlan erőgépek sorakoztak fel a
gépszemlére. Most, az SZ—80-ast, a
lánctalpasokat, a Szuper Zetorokat,
az Univerzál gépeket, az új teher
gépkocsit, az útépítő, a csemetekerti,
az ápolási és erdősítési gépeket lát
va s a gépkezelők jelentését hallva,
világosan áll előttünk az utóbbi évek
fejlődése, ugyanakkor azonban az is,
hogy állandóan előbbre kell lépni a

gépesítés, a korszerű erdőgazdálko
dás útján.
A dolgozók érdeklődését a gépek
iránt mutatja az is, hogy a seregszem

lére sokan jöttek el távolabbi erdé
szetekből is. Úgy beszéltek a gépek
ről, mint hűséges segítőtársaikról és
sokan megjegyezték, hogy a kon
gresszuson tett vállalásaikat aligha
tudták volna teljesíteni jó, üzembiz
tos gépek nélkül. Különösen a ko
párfásításoknál jelentettek nagy se
gítséget a talajművelő- és ültető gé
pek, Balatonfüreden, öskün, Már
kon, Szentgálon. Az új gazdasági év
ben jelentőségük még növekszik, hi
szen az elmúlt év kopárfásítási fel
adata 100 hektár volt, az idén pedig
már 290 hektár kopárt kell beültet
ni. A gépeket nemcsak azért szeret
ték meg a dolgozók, mert több mun
kát végeznek, hanem azért is, mert
jobb minőséget érnek el velük. A ta
pasztalatok azt mutatják, hogy ala
pos gépi talaj előkészítés és gépi ül
tetés után a megmaradási arány száz
százalék.
A motorfűrészek is mind nagyobb
szerepet kapnak. A dolgozók öröm
mel várják a közel jövőben érkező 10
új Druzsbát, amelyekkel a gépi ter
melést az eddigi 22 százalékról 28
százalékra emelik. Az előhasználati
állományok aránya tervszerűen nö
vekszik, az új gazdasági évben átlag
60—80 százalék között mozog, de
lesznek vágáshelyek, ahol a 90 szá
zalékot is elérik s ezekben az állo
mányokban nélkülözhetetlen az egy
személyes motorfűrész. Az új motor
fűrészek üzembeállítása máris ki
szélesítette
a motorfűrészkezelők
versenyét, akik már az új gazdasági
év első napjaiban megkezdték a ter
melést, ellentétben az előző évek
■gyakorlatával, amikor október job
bára még csak az előkészületek hó
napja volt.
A dolgozók egyetértenek azzal,
hogy a géptelepet önálló üzemegy
séggé fejlesztik s az erdészetek le
számlázásra kapják a gépeket. így
az erdészetek dolgozói méginkább a
gépek gazdáinak érezhetik magukat
s alaposabb kihasználásukkal még
inkább növelni tudják a maguk
munkájának eredményességét.

A veszprémi erdőgazdaság szolgálati lakásainak építkezését készíti elő a terep
egyengető Buldózer
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A Böhönye—Mesztegnyő—Nagybajom községek között
elterülő hatalmas homoki erdőkomplexumban végzett mun
kákról és eredményekről mutatok be néhány képet. A homok
buckákkal átszelt terület nagyobbrészt a kaposvári erdőgaz
daság nagbajomi erdészete, valamint a zamárdi erdőgazdaság
újvárfalvai erdészete között oszlik meg. A felszabadulás előtt
ezekben az erdőkben a fatermelés úgyszólván másodrendű
feladat volt. „A vadászat mindenek előtt” jelszóval szinte
tenyésztették a vadat, mert a volt tulajdonosnak igen szép
hasznot biztosított, ezért a talaj adottságait nem használták
ki. Mindamellett a szép fejlődésű tölgyesedet és gyönyörű
lucfenyveseket természetesen kitermelték, s ezekből ma már
csak néhány tanúfa él.

..

■

Mikor is indult meg itt a rendszeres erdészeti munka?
Közvetlenül a felszabadulás után a volt tulajdonosnak adott
kedvezmény a legszebb részeket pusztította ki, mert a „cég“
csak a jó anyagért volt hajlandó fizetni! Az erdősítés persze
elmaradt!
Másfél évtized távlatából nézünk vissza; mit is csinálunk
és csináltunk azóta? A behorpadt bunkerek és lövészárkok
tömege tanúskodik az ádáz harcok színhelyéről, ahol minden
talpalatnyi földért áldozatot követelt a fasiszta szörnyeteg. A
bunkereknek sok fát vágtak ki a fenyvesek közül; a megbon
tás helyén a jó talajra hullott magból újulat lett, s ezt rend
szeres ápolással kell kialakítani kétszintű állománnyá.
A rontott erdők helyén új munkagépekkel, teljes talaj
előkészítést végeztettek és tölgyes-nemesnyár elegyes állo
mányokat telepítettek. A mezőgazdasági köztesművelésű ápo
lást kézi erővel végzik (1. kép) egyelőre kísérletként.
A kikerülő fanyag elszállítása érdekében Bőszénfáról át
telepítették a gazdasági vasutat 3.5 -|- 3,4 km szárnyvonallal.
Ehhez az idén újabb 3 km hosszúságban a rontott erdők közé
meghosszabbítást építenek. Az új vonalon beton „talpfát“
nasználnak. (2—3. kép.)
— És mi a cél a rontott erdők helyrehozása érdekében? —
cettem fel a kérdést Szabó János erdészetvezetőnek, s Knapp
István erdőmémök szakelőadónak — mert remélem a nyíres
ligetek teljes felszámolását és megszüntetését akarjátok ti is.
— Az átalakítás tervezése elsősorban a rendezők fela
data — volt a válasz — mi örömmel várjuk az üzem tervet,
hogy a rendszeres gazdálkodást folytathassuk. Mi megterem
tettük az előfeltételeket. Három csemetekertben több mint
10 000 nemesnyárat és közel 100 000 erdeifenyőt nevelünk,
ezek a rontott erdők betelepítését szolgálják. Ezenfelül az
egyik csemetekertünkben közel 5000 karácsonyfát, az idén
már néhány ezret kiszedünk, valamint 50 000 akácot adunk
az országfásítás céljára (4. kép). Mi tudjuk, hogy fokozottabb
mértékben kellene az átalakítást végeznünk, vannak gátló
körülményeink, de ezt mérlegelve látható, hogy vannak ered
ményeink is.
— És volt-e versenyvállalás?
— Igen, a vasútépítő munkások vállalták s aug. 20-ára
elkészültek a pályával, mi a tűzifát már kiközelítettük, úgy
hogy folyamatos szállítással augusztus végére tűzifánk a
MÁV rakodón volt (5. kép). A fűrészrönköt már régen elszál
lítottuk. Augusztus elsejéig MÁV rakodón volt a bányafa is,
vontatóval közelítettük a kisvasúti rakodónkhoz (6. kép).
A nehézségeket összegezve, azt lehet megállapítani, hogy
a középsomogyiak nem ülnek tétlenül, mert a munkák foly
nak, s a megmentett tölgyesek, az igen szép, kétszintű erdei
fenyves állományok mellől el fognak tűnni a nyír ligetekkel
borított rontott részek, s nemsokára ez a sokat szenvedett
erdő is teljes kapacitással bekapcsolódik faellátásunkba.
Van itt látnivaló. Gyönyörű tölgyes, luc alátel építéssel és
hasonlók. Ez az erdő várja az erdészeket a jövő évi vándor
gyűlésen.
Tóth Ferenc
erdőrendező
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A szakmai színvonal

emeléséért
Az erdőgazdálkodás fejlesztésé
nek soronlevő célkitűzései között
szerepel a szakmai színvonal emelé
se. Ennek érdekében az OEF irányí
tásával már sokat tettek erdőgazda
ságaink, de a szakmunkásképzés
megszervezését — amely ugyancsak
ezt a célt szolgálja — régóta hiá
nyolták. Az Erdészeti Értesítő ezévi
37. számában közzétett 44/195SL OEF
sz. utasítás lehetővé teszi, hogy az
erdőgazdaságok a szakmai színvonal
emelését szakmunkások képzésével
is biztosítsák.
Az utasítás értelmében a szak
munkásképzés kétféle módon: egy
részt a meglevő állandó munkások
legjobbjainak átképzése, másrészt
fiatalok nevelése útján történhet. A
szakmunkásképzés időtartama mind
a felnőttek, mind pedig a fiatalok
részére két év. Ebből az időből a fel
nőttek három hónapot, míg a fiata
lok hat hónapot töltenek bentlakásos
iskolában. A többi időt pedig gya
korlati — termelő — munkával töl
tik el az őket foglalkoztató erdőgaz
daságnál, illetőleg ezen belül heti
egy napon át konzultáción vesznek
részt.
A szakmunkásvizsgát állami vizs
gabizottság előtt kell letenni. A
szakmunkás a sikeres vizsga alapján
Szakmunkás Bizonyítványt kap, s ez
azonos értékű a népgazdaság terüle
tén levő egyéb szakmunkások bizo
nyítványával. Ez egyúttal azt is je
lenti, hogy az erdőgazdasági mun
ka szakmásítva van, ennek megfele
lően a szakmunkások 5—9 forintig
terjedő besorolásban részesülnek.
A fiatalok képzése az ipari tanu
lókra érvényes szabályok alapján
történik, tanulószerződést kötnek és

a tanulóidő alatt ösztöndíjban része
sülnek. A felnőttek az iskolán töl
tött időre és a konzultációk idejére
átlagkereset-térítést kapnak, a gya
korlati munka idejére pedig a vég
zett munkának megfelelő díjazásban
részesülnek.
Az utasítás értelmében az erdő
gazdasági szakmunkásokat sokolda
lú képzésben kell részesíteni, hogy
az idényszerűen váltakozó munkák
nak megfelelően egész éven át fog
lalkoztathatók legyenek. Emellett a
képzésnek biztosítani kell azt is,
hogy a szakmunkások általános szín
vonal tekintetében lehetőleg ne ma
radjanak el a népgazdaság többi
ágazatában képzett szakmunkások
színvonalától. Mindezeknek a szem
előtt tartásával az utasítás úgy ren
delkezik,
hogy az erdőgazdasági
szakmunkások oktatásának a követ
kező tantárgyakra kell kiterjedni:
1. Marxizmus—leninizmus alap
ismeretei, időszerű politikai
kérdések.
2. Gazdasági (vállalati) szerve
zés.
3. Számtan-mértan.
4. Fatermesztés.
5. Munkaügyi ismeretek.
6. Erdőhasználat.
7. Erdei utak karbantartása.
8. Géptan alapismeretei és erdő
gazdasági kisgépek ismeretei.
A felsoroltakon kívül a fiatalok
részére egyéb közismereti tantárgy
— például történelem — tanítását is
megkívánja az iparitanuló iskola. A
szükséges ismeretek elsajátításához
a Főigazgatóság tankönyvet bocsát a
tanulók rendelkezésére. A tankönyv
az ismereteket elég részletesen tár

Kialakuló kétszintű erdei fenyves a somogyi homokon

gyalja, azok megértését számos ábra
könnyíti meg.
A felnőtt dolgozók legjobbjainak
szakmunkássá történő átképzése ok
tóberben megkezdődött. A fiatalok
nevelése azonban csak az erdészeti
szakmunkásképző iskola felépítése
vagy egyéb módon történő létesítése
után kezdődhet, előreláthatólag 1961ben. Tekintettel azonban arra, hogy
mind a felnőtteknek, mind pedig a
fiataloknak egy év előzetes szakmai
gyakorlat eltöltése kötelező, az erdőgazdaságok legkésőbb 1960 őszén
már alkalmazhatnak fiatalokat azzal
a céllal, hogy egy év után szakmun
kástanuló szerződést kötnek velük,
illetve, hogy szakmunkásokat képez
nek belőlük.
Az utasítás megjelenését hossza
dalmas, gondos előkészítő munka
előzte meg. A külföldi tapasztalatok
mellett alaposan mérlegelni kellett a
hazai adottságokat is. A legfőbb prob
léma annak eldöntése volt, hogy az
egyes munkákat kell-e szakmunká
nak minősíteni, avagy azt kell tisz
tázni, hogy az erdőgazdasági szak
munkást milyen munkákban foglal
koztassák. A viták során úgy tisztá
zódott a kérdés, hogy az egyes mun
kákat nem lehet szakmunkának mi
nősíteni, mivel ugyanazt a munkát
kénytelenek leszünk — sokszor egyidőben — szakmunkással és idény
munkással végeztetni. Ehelyett erdő
gazdaságonként el kell
dönteni,
hogy a termelő munkások hány szá
zaléka legyen szakmunkás s ezeket
a
szakmunkásokat a következő
szempontok szerint kell foglalkoz
tatni: 1. Főfoglalkozásként: a) mo
torfűrészek kezelése fakitermelésben,
(majd később ápolásban is); b) egy
tengelyes traktorok kezelése cseme
tekerti és állományápolási munká
ban; c) állománytisztítási munkánál
tőtől való elválasztás. 2. Mellékfog
lalkozásként: a) fagyártmányter^e^ő
gépek kezelése; b) öntözőszivattyú
kezelése: c) erdei utak karbantartása;
d) közelítő csörlők, kötélpályák keze
lése; e) kézi szerszámok szakszerű
élezése; f) maggyűjtési, csemetene
velési, erdősítési és ápolási munkák
ban — a munkacsoporton belül vég
zett fizikai munka mellett — mun
kacsapatvezetői szakmai irányítás,
illetve példamutató munka végzése.
A szakmunkások száma erdőgaz
daságonként különböző lesz. Az er
dőgazdaságok előzetes nyilatkozata
szerint országos viszonylatban 15
év alatt a termelésben résztvevő
munkások létszámának mintegy a
15 százalékát éri el.
Az utasítás megjelent, az erdőgaz
daságokon a sor, hogy a fűrész- és
lemezipar után saját területükön
hozzá fogjanak a szakmunkáskép
zéshez és ewel^ '. sikere érdekéhen
több évre szóló felmérést végezze
nek.
Az utasítás függeléke tárgyalja
a szakmunkáskéozéssel kapcsolatos
összes tudnivalókat, beleértve az
ipari tanulókra vonatkozó rendelke
zéseket is, amelyek egyébként az
OEF felügyelete alatt álló összes
szerv iparitanuló képzésére is vonatkoznak.
Nemes József
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Új erdőnevelési módszerekkel meg lehet kétszerezni
a magyar erdők fatermését
Erdőnevelési konferencia Budapesten
A Magyar Tudományos Akadémia
rendezésében, az Országos Erdészeti
Főigazgatóság és az Országos Erdé
szeti Egyesület
közreműködésével
szeptember
7—8-án
erdőnevelési
konferenciát tartottak. A konferen
cián külföldi szakemberek is — így
többek között albán, bolgár, dán,
finn, iraki, német, olasz, lengyel, ro
mán s több csehszlovák szakember
is részt vett.
A konferencia bevezető előadását
Erdei Ferenc, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia főtitkára tartotta Az
erdészeti tudományos kutatás Ma
gyarországon címmel. Előadása so
rán nem csak a magyar erdészeti
kutatás fejlődését vázolta, hanem ki
jelölte az erdészeti kutató munka
helyét a magyar tudományos élet
ben. Megállapította, hogy ez a kuta
tó munka „megkülönböztetett fi
gyelmet érdemel azért is, mert igen
szép példáját adja az elmélet és a
gyakorlat szoros és termékeny kap
csolatának“. Kiemelte
azokat a
problémákat, amelyek népgazdasági
szempontból az erdészet vonalán a
legsürgősebb
megoldásra várnak.
Az első — s éppen ez volt a konfe
rencia tárgya — a * fahozam növelé
sének kérdése. Nem kevésbé fon
tos feladat azonban — mondotta —
az erdőgazdasági termelés gazdasá
gosságának a javítása. Rámutatott
arra, hogy amikor itt két napon keA tanulmányút résztvevői egy magter
melő állományban

*

resztül az erdőgazdaság kérdéseiről
vitatkoznak magyar szakemberek és
külföldi erdészeti küldöttek, akkor
ez a tény is beszédesen bizonyítja,
hogy a nemzetközi együttműködés és

az alkotó munkában való versengés
szándéka nemcsak jámbor óhaj, ha
nem világméretekben és az élet
minden területén kibontakozó reali
tás/1

Dr*. Balassa Gyula:
„A gazdálkodás belterjességének fokozásával
növelni kell az évi fatermést”
A konferencia munkáját dr. Ba
lassa Gyula miniszterhelyettes, az Or
szágos Erdészeti Főigazgatóság veze
tője indította el Erdőgazdaságunk
helyzete és fejlesztési célkitűzéseink
című előadásával. Bevezetőleg ada
tokkal szemléltette hazánknak erdő
ben és fában való szegénységét. Er
dőgazdaságunk fejlesztési lehetősé
geit és a gazdálkodás színvonalát —
mondotta — alapvetően meghatá
rozza az a tény, hogy Magyarorszá
gon ma az erdőterületnek 76,3 szá
zaléka állami tulajdonban van és
összesen 87 százalékát kezelik az ál
lami erdőgazdaságok. Ezen a terüle
ten tehát feltétlenül érvényesíteni
lehet a szakszerű erdőgazdálkodás
követelményeit. Ezek a követelmé
nyek a következők: a népgazdaság
faellátásának javítása, faimportunk
minél erősebb mértékű csökkentése,
valamint az erdők mezővédő, vízgaz
dálkodást szabályozó, talajvédő sze
repének minél tökéletesebb érvényrejuttatása érdekében
„1. új erdők telepítésével, fá
sításokkal növelni kell az or
szág erdővel és fával borított te
rületét;
2. a meglévő erdők fafajöszszetételének és minőségének ja
vításával, termőképességének és
általában a gazdálkodás belterjességének fokozásával növelni
kell az évi fatermést;
3. biztosítani kell az évente
kitermelhető fatömeg leggazda
ságosabb hasznosítását.“
Előadása során Balassa elvtárs
részletesen foglalkozott mindhárom
feladatkörrel. Bejelentette, hogy a
15 éves fejlesztési terv végrehajtása
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Részletesen fejtegette a hazánkban
kialakult erdőnevelési gyakorlatot,
az új erdőnevelési osztályozás alapel
veit, a „V”-fa kijelölés módszereit. Be
hatóan ismertette a sárvári erdőgazda
ság ma már országszerte példaképpen
emlegetett eredményeit. Adatsorokkal
szemléltette azt a változást, ami a
sárvári erdőkben 80 év alatt a kor

A hazai szakemberek előadásai és hozzászólásai

Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az
OEF vezetője megnyitó előadását tartja

során összesen 228 000 hektár új er
dőtelepítést és fásítást akarunk elvé
gezni és ezek eredményeképpen ha
zánk erdősültsége 15 százalékra fog
növekedni. A meglevő erdők termő
képességének fokozása három alap
vető követelményt támaszt erdőgaz
dálkodásunkkal szemben. Mégpedig:
1. az erdőművelés minden terén a
helyes fafajgazdálkodást, 2. a termé
szetes felújítás minél nagyobb mér
tékben való kiterjesztését és végül
3. az erdőnevelés fejlett módszerek
kel történő végrehajtását. Befejezé
sül foglalkozott a rendelkezésre álló
faanyag gazdaságos hasznosításának
kérdéseivel. Ez a gazdaságosság az
erdőgazdálkodáson belül legszembe
tűnőbben a fakitermelés iparifa-hányadában jut kifejezésre.

Keresztesi Béla előadása
erdönevelésünk elméleti és gyakorlati kérdéseiről
Ezután Keresztesi Béla, a mező
gazdasági tudományok kandidátusa,
az OEF vezetőjének helyettese tar
totta meg előadását erdőnevelésünk
egyes elméleti és gyakorlati kérdé
seiről. Részletesen kifejtette a nevelő
vágások jelentőségét. Megállapította,
hogy a nevelővágások a következő
fő célok megvalósítását szolgálják:
1. az erdő kívánt fafajösszeté
telének és állományszerkezetének
biztosítása;

2. az erdő csapadéktároló, ta
lajvédő, helyi éghajlatot javító
tulajdonságainak fokozása;
3. az erdő ellenállóképességé
nek növelése az életére és fej
lődésére károsan ható tényezők
kel szemben (hótörés, hónyomás,
széldöntés stb.);
4. a felújítás számára kedvező
előfeltételek kialakítása;
5. az erdő szépségének foko
zása.

szerű erdőművelés módszereinek kö
vetkezetes
áLkalmazásával végbe
ment, hogyan lett agyonlegeltetett,
alacsony törzsű, ágas tölgy-, cser-,
gyertyánfával, sok nyírrel és boróká
val tarkított erdőből hazánk egyik
legkitűnőbben kezelt, magas termő
képességű erdeje. A sárvári tanulsá
gok alapján Keresztesi Béla a kö
vetkezőkben foglalta össze előadásá
nak gondolatmenetét: „Az ország er
dőterülete ma kereken 1,3 millió
hektár. Az évente kitermelhető fatö
meg az üzemtervek szerint 3,55 mil
lió köbméter. Mintegy 20 százalék
vékonyfa leütése után a hektáron
kénti évi fatermés 2,2 köbméter.
Nyolcvan évvel ezelőtt a sárvári er
dők még rosszabbak voltak, mint
mai erdeink országos átlaga. Amint
láttuk, 80 esztendős céltudatos mun
kával sikerült őket annyira feljaví
tani, hogy hektáronkénti évi fater
mésük az 1921—30-^as években már
3,39 köbméter volt, 1931—40-ben 4,27
köbméter, 1956—65-re pedig 4,95
köbméter várható. Ha sikerül egész
erdőterületünkön a sárvárihoz ha
sonló belterjes erdőgazdálkodást be
vezetnünk, akkor megvan a remény
arra, hogy egy vágásfordulón belül
legalább a kétszeresét termelhetjük
a mainak mostani erdőterületünkön.“

2. az erdőnek a legjobb minő
ségű, legértékesebb fákból tör
ténő kialakítása;
3. a megfelelő fafajú, legjobb
minőségű fák növekedésének
meggyorsítása;
4. faanyagnyerés.
Mind e mellett a neveiővágásokkal
még a következő célok is elérhetők:
1. az erdő egészségi állapotá
nak megjavítása;

ll

Az erdőnevelés korszerű problé
máiról négy előadás hangzott el. Dr.
Magyar János egyetemi tanár, a me
zőgazdasági tudományok doktora a
nyárasok és bükkösök értékesebb fa
termésének erdőnevelési vonatkozá
saival foglalkozott. Sáli Emil, az
OEF erdőrendezési főosztályának ve
zetője előadásában az előihasználatok jelentőségét világította meg a
fakitermelésben. Az előadás során
bemutatott adatok szerint az állami
erdőgazdaságok összes nettó földfe
letti fakitermeléséből a gyérítések
és tisztítások aránya 8 év alatt 33
százalékról 48 százalékra emelkedett.
Majer Antal, az Erdészeti Tudo
mányos Intézet osztályvezetője er
dőnevelési
kutatásunk
jelenlegi
helyzetéről adott számot, Holdampf
Gyula, az OEF erdőgazdaságfejlesz
tési osztályának vezetője erdőgazda
ságaink erdőnevelési tevékenységét
ismertette és több vonatkozásban
bírálta.
A felvetődött kérdésekhez hozzá
szólt Madas András, az Országos
Tervhivatal főosztályvezető helyette
se, Magyar Pál, az ÉRTI tudományos
munka társa, Somkuti Elemér egye
temi docens, a mezőgazdasági tudo
mányok kandidátusa, Fekete Zoltán
akadémikus, ny. egyetemi tanár.
Róth Gyula, ny. egyetemi tanár,

Kossuth-díjas, Neuwirth János tan
székvezető egyetemi docens, Koltay
György Kossuth-díjas, a mezőgazda
sági tudományok kandidátusa, Par
tos Gyula, az ÉRTI igazgatója, So
mogyi Zoltán, a pécsi erdőgazdaság
erdőművelési csoport vezetője, Gál Já
nos egyetemi docens, a soproni Er
dőmérnöki Főiskola igazgatója és dr.
Kar ácsi Lajos egyetemi tanár.

A nyugati tanulmányút résztvevői a sop
roni hegyek között

A külföldi vendégek előadásai
A konferencia. külföldi vendégei az
erdőnevelési
problémákat értékes
előadásokkal világították meg. Külö
nösen nagy érdeklődéssel figyelték a
tanácskozás résztvevői dr. Ing. Gu.
Giordano, a firenzei egyetem erdé
szeti professzorának, az olasz nem
zeti faközpont igazgatójának előadá
sát, amelyben az erdőnkívüli fásítá-

sok gazdasági és ipari jelentőségét
világította meg a fákban szegény or
szágokban. A bemutatott vetített ké
pek meggyőzően mutatták, hogy mi
lyen rendkívüli eredményeket mu
tat fel a nyárfakultúra Olaszország
ban. A nyárakat — mondotta Gior
dano professzor — ritkán termesztik
erdőjellegű állományokban. Néhol

ÜLÄ

Pl
A konferencia résztvevői a Magyar Tu
dományos Akadémia dísztermében

mégis az igen szegény sarjerdőket
vagy a Po síkság folyóinak öntésta
laján keletkezett bozóterdőket sza
bályos nyárasokká alakították át.
Ezekét a nyájasokat a statisztika is
nyilvántartja. Nincs pontos statiszti
kai adat az utak, csatornák stb.
menti fásítások hozamára. Mégis az
olasz nyárgazdálkodás által megter
melt fatömeg, becslés szerint, az er
dőjellegű
termelésekben mintegy
230 000 köbméteres, a sorfásításoknál
több mint 1 millió köbméteres évi
hozadéknak felel meg. Ez mintegy a
negyede Olaszország összes fatermé
sének. Bemutatta, hogy a nyárak
olasz viszonyok között milyen ha
mar érnek el figyelemre méltó mére
teket. így például hektáronként 250
darab törzzsel és 16—20 éves vágás
fordulóval évi átlagban 30 köbméte
res növedéket lehetne elérni, míg
12—15 év alatt 25 köbmétert, sajnos
a tulajdonosoknak — állapította meg
— gyakran nincs türelmük a 15—20
évet kivárni és a nyáriakat már 8—
10, sőt néhol 6 éves korban, azaz a
leggazdaságtalanabb mérettel kiter
melik.
A német kiküldött, prof. dr. Wer
ner Érteid, Eberswalde, Állomány
sűrűség és az ápolóvágás megválasz
tása, mint az erdő teljesítmény foko
zásának eszközei címmel tartott elő
adást. A. Razzag Al-Adhami, az Iraki
Köztársaság erdészeti főigazgatója
Irak erdészetének jelenlegi helyzetét
és fejlesztésének irányelveit ismer
tette. Bonio Petkov bolgár küldött a
Bolgár Népköztársaságban az erdők
termelékenységének növelésére irá
nyuló intézkedéseket foglalta össze
előadásában. G. Schiätzer, a dán me
zőgazdasági főiskola horsholmi arbo
rétumának tudományos munkatársa
a Dánia silány talajain folyó fásítá
sok eredményeiről számolt be. Dr.
Paavo Yli-Vakkuri erdőmester a finn
erdészeti tudományos kutatás prob
lémáit foglalta össze. E. Ilmurzynszki
docens Az erdőápolás irányelvei
Lengyelországban címmel tájékoz
tatta & konferencia résztvevőit a
lengyel efdé^Zet erdőnevelési mun
kájáról. L. Treska albán kikül
dött
az
Albán Népköztársaság
erdőgazdaságának helyzetét és fej
lődését Ismertette, majd Petrutiu
Ovidiu kandidátus, az Órásul Stalini
erdőmérnöki főiskola prorektora szá
molt be a román erdészet 15 éves
fejlődéséről. J. C&k, a prágai mű
szaki főiskola erdészeti fakultásának
tanszékvezető docense az állomány-
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Keresztesi Béla, az OEF vezetőjének he
lyettese és Partos Gyula, az ÉRTI igaz
gatója a konferencia egyik helyszíni be
mutatóján

átalakításokkal kapcsolatos nevelési
problémákról tartott értékes elő
adást. A téma alapgondolata a növedék meghatározásának kérdése volt
az állományátalakítások alkalmával.
Ezzel kapcsolatban vizsgálta az állo
mányátalakítások általános problé
máit és beszámolt azokról a kísérle
tekről, amelyek alapján Csehszlová
kiában
számszerű
összefüggések
alapján igyekeznek meghatározni a
felújítások és átalakítások sürgősségi
sorrendjét.
£(éí tanulmányút

A konferencia munkaértekezletét
követően az értekezlet résztvevői két
tanulmányúton
vettek részt:
az
egyiken a nyugat-magyarországi er
dőnevelési problémáinkat, a másikon
keleti és északi erdővidékeinket ta
nulmányozták. A nyugati tanulmány
úton meglátogatták a soproni erdő
gazdaságot. Megtekintették a sop
roni tanulmányi erdőgazdaság erdő
nevelési munkáit a hegyvidéki erdé
szet területén, majd látogatást tettek
a sárvári erdőgazdaságban, ahol al
kalmuk volt a konferencia résztve-

II a szák Aladár, a szombathelyi erdőgaz
daság főmérnöke az elegyarány-szabályozó tisztítások alapelveit magyarázza a
helyszínen

vőinek közvetlenül is megismerked gazdaságban, majd az egri erdőgaz
daság területén megtekintettek egy
ni azokkal a haladott módszerekkel,
tisztítási bemutatót a cserépfalui er
amelyeknek az alapján a sárvári er
dőkben folyik az erdőnevelés mun dészet pazsagi kerületében.
Mindent összevéve az erdőnevelési
kája. Majd megtekintették a szom
konferencia komoly sikere erdőgaz
bathelyi - erdőgazdaság erdőnevelési
munkáit és törekvéseit a csákánydo- dálkodásunknak és világosabbá tette
azt az utat, amelyet továbbra is kö
roszlói és a szentgotthárdi erdészet
vetnünk kell, hogy erdőállományaink
ben.
produktivitását, belterjességét a le
Az északkeleti tanulmányút során
hetőség felső határáig emeljük.
először a Szolnok megyei erdőgazda
ság területén tekintették meg az apa
vári erdő nevelési munkálatait, majd
a debreceni erdőgazdaságban a püs
pökladányi kísérleti erdészet mun
Az eredmények
káját tekintették meg. A külföldi lá
togatók igen nagy érdeklődéssel jár
köteleznek is
ták be a püspökladányi szikkísérleti
telepet. Dr. Paavo Yli-Vakkuri finn
— Eredetileg 300 000 forint volt a
erdőmester a tanulmányút legérde
kongresszusi vállalásunk — mond
kesebb állomásának minősítette ezt
ják a balassagyarmati erdőgazdaság
a látogatást. Ügy nyilatkozott, hogy
nál — de amikor kibontakoztak a
a szikkísérleti telep olyan erdészeti
vártnál is kedvezőbb eredmények,
különlegesség, amihez hasonlót más megbeszéltük a dolgozókkal, hogy
külföldi tanulmányútjai során még
pótvállalást
nem látott.
teszünk. Ma már azt jelenthetjük,
Ugyancsak jártak a résztvevők a
hogy módosított vállalásunkat, a
nyiregynazi erdőgazdaság területén,
450 000 forint értékű megtakarítást
ahol uabos Imre ÉRTI osztályvezető,
is teljesítettük s a kongresszus idő
a mezőgazdasági tudományok dokto
pontjáig szeretnénk félmillós megta
ra tartott előadást a helyszínen a
karítást elérni.
homoki erdőnevelés időszerű kérdé
Ragadjunk ki néhány részletet a
seiről.
vállalások teljesítéséből, különösen
Igen élénk vita alakult ki a hazai
azokéból, amelyek módot adtak a
és külföldi szakemberek között a sá
vállalás felemelésére. Az iparifakihorospataki erdőgazdaság területén. Itt
zatalt az előző évi 36 százalékról 42
kocsány talán
tölgyesek felújítási,
százalékra emelték, vagyis az erede
tisztítási és gyérítési problémáit lát
tileg 18 000 köbméterre tervezett
hatták a tanulmányút résztvevői igen
iparifa helyett 21 600-at termeltek.
széles területen. A vitával kapcsolat
Természetesen ez ösztönző hatással
ban J. Cizek a prágai műszaki főis
volt a fagyártmánytermelésre is: 500
kola erdészeti fakultásának profeszköbméterrel több fagyártmányt tud
szora többek között a következőket
tak értékesíteni, mint amennyire ere
mondotta: „Számomra meglepetés
detileg számítottak. Két vesztesé
volt, hogy Magyar országon ilyen
gesre tervezett tétel a verseny ered
nagyarányú hegyvidéki erdőgazdál
ményeképpen részben nyereségessé
kodást láttunk. A széleskörű tölgyte
vált, részben pedig csökkent a vesz
lepítések
gondolkozóba
ejtettek,
teség.
minthogy egyrészt a tölgy teljes vá
Fahasználatnál
gásérettségét 160—200 év alatt éri el,
414 000 forint veszteséget kalkulál
másrészt Magyar országnak kevés az
tak, a gazdasági év végén viszont
erdeje, tehát önkénytelenül fel kel
195 000 forint nyereség mutatkozott.
lett tenni a kérdést: nem lenne-e he
A csemetetermelési leltár alapján
lyesebb nagyobb teret biztosítani a
mintegy 150 000 forintos a javulás a
fenyőféléknek. Az itt látottak azon
tervezett 850 000 forintos veszteség
ban fokozatosan meggyőztek arról,
gel szemben, tehát
hogy a magyarországi éghajlat alati
a veszteséges csemetetermelést
részben a tölgy gyorsabban növek
még nem sikerült felszámolni.
szik — vágásfórdúlója 120 év körül
A géptelep
van — részben pedig a fenyők rend
dolgozóiról sem szabad megfeled
szerint nem érik el teljes kifejlődé
kezni, akik nemcsak forint összeg
süket és azokat a vágáérettségi kor
ben értek el tekintélyes, 120 000 fo
elérése előtt, 40—50 éves korban ki
rintos megtakarítást a messzemenő
kell termelni. így tehát a modern er
anyagtakarékossággal és a javítási
dőnevelési módszerekkel folyó tölgy
költségek csökkentésével, hanem gé
gazdálkodásnak valóban megvan a
pi üzemóra tervüket is túlteljesítet
lét jogosultsága.“
ték. Most épül a gazdaság új gépte
Igen érdekes volt G. Schlátzer dán
lepe, amelyet előreláthatólag a jövő
kiküldöttnek az élménye, mert szá
év tavaszán helyeznek üzembe s bi
mára főleg a gödöllői arborétum je
zonyos, hogy a géptelep dolgozói az
lentett újat. Különböző feketefenyőúj, kedvezőbb körülmények között
félék, tölgyfélék, valamint cserjék,
-még jobban érvényesíteni tudják
többek között nálunk éppen a ho
versenykedvüket, szorgalmukat.
— A kongresszusi versenynek kö
mokterületeken jól bevált boróka
magvait vitte ajándékképpen Dániá
szönhető eredményeink köteleznek is
ba, hogy azoknak megtelepítését ha
— mondták búcsúzóul a balassa
zájának ugyancsak gyenge minőségű
gyarmatiak. — Kötelességünk, hogy
talajainak erdősítése során kipróbál
továbbra is felhasználjuk a kong
resszusi verseny nyújtotta segítsé
hassák.
A tanulmányút résztvevői még rö
get, lendületet minden munkaterüle
vid látogatást tettek a miskolci erdő
tünkön.
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hidraulikus kos
az erdészei
és a faipar
szolgálatában

A hidraulikus kos, ez az egyszerű, de nagyon hasz
nos vízszállító berendezés a szakkörök és a nagyközön
ség részéről a jelenleginél lényegesen nagyobb figyel
met érdemelne.
Nem új találmány. Feltalálói és a rendszer kidol
gozói az angol John Whitehurst (1775) és a francia
Michael Mangolfier (1796) voltak. Újabban a Szovjet
unió szakkörei karolták nagyon fel, s ennél a munká
nál P. A. Szpisnov szerzett érdemeket. Ott több típust
sorozatban gyártanak.
Hazánkban elég kevés helyen működik. (Téved
Mihály László, amikor a „Műszaki élet” 1955. évi 22.
számában úgy véli, hogy nálunk sehol sincs alkal
mazva,)
Az Erdőgazdasági Tervező Iroda, ismervén a be
rendezés hasznos voltát, szerteágazó munkája mellett
évek óta figyelemmel kíséri a kérdést.
Nézzük mindenekelőtt a különleges elnevezésű
gépnek működését az 1. ábrán feltüntetett vázlat sze
rint.
A kos üzembehelyezésénél az indító szelep nyitása
kor a vízfolyásból, vagy forrásból H1 magasságról in
dul a víz a kosba, itt átfolyik a nyitva levő átfolyási
szelepen a szabadba, de közben annyira felgyorsul,
hogy az átfolyási szelepet magával rántva, az becsu
kódik. (A szelep keményen csapódik a szelepüléshez
s ez olyan koppanásszerű zajjal jár, mintha egy kos
ütné kemény fejét valami kemény tárgyhoz. Innen
kapta nevét a berendezés.) A vízben felhalmozódott
mozgási energia nyomássá alakul át, kinyitja az eddig
bezárt emelési szelepet s azon át bizonyos vízmennyi
ség hatol be a légüstbe s egyrészt összenyomja benne
a pufferként működő levegőt, másrészt az emelési csö
vön át vizet lök fel H2 magasságra a magas tartályba,
ahonnan azt használati célra el lehet vezetni. Amikor
a víz lököenergiája elfogy, a H2 magasságnak megfe
lelő levegő-puff er nyomás a légüstből egy kevés vizet
visszaszorít a nyitott emelési szelepen, át, majd be is
csukja e szelepet. (Közben csillapított lengések játszód
nak le a kosban, melyeknek tárgyalása messze túlha
ladná e kis cikk kereteit.) A nyugalom helyreálltával
az átfolyási szelep kinyílik, a víz a vízfolyásból, illetve
patakból újból leindul s a játék újból megindul.
A kos sokféle kivitelben készül, sőt házilag is
készíthető. Legfontosabb alkatrészei a szelepek, ame
lyeknél a szelepnyílás és főleg a szelep terhelése a

döntő. A terhelést vagy súlyokkal (S), vagy rugókkal
állítják elő. Különböző esési magasságokhoz, emelési
magasságokhoz és emelendő vízmennyiséghez más és
más terhelésű szelepek valók. A lökések időtartamát,
illetve a lökések szaporaságát főleg a szelepek terhelé
sének változtatásával lehet szabályozni. A lökések 0,5
és 3 másodpercenkénti határok között szoktak bekövet
kezni.
A hidraulikus kost mindenütt be lehet állítani,
ahol percenként néhány liter víznek néhány méter ma
gasságból való állandó hozzáfolyása biztosítva van.
Áramot, meghajtó motort, szivattyút nem igényel.
Üzemköltsége nincs. Karbantartást jóformán nem igé
nyel. Idővel a szelepülések és a szelepek kopnak el, de

2. ábra
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ezen utáncsiszolással rendszerint házilag lehet segí
teni. A fagy sem árt neki, ha a vezetéket fagyhatár alá
fektetjük s a kost magát megfelelő kis építménnyel
védjük. A légüst levegőjét egyszerű módokon lehet
pótolni.
A jól beszabályozott hidraulikus kos évtizedekig
hibátlanul működik. Sem a készítő gyárnak, sem a
karbantartásra hivatott kisiparnak nem jelentett a
múltban komoly jövedelmet, s talán ez a magyarázata
annak, hogy viszonylag kevés helyen volt alkalmazva.
Ma azonban kétszeres kötelesség arra törekedni, hogy
egyes intézmények vízellátását minél gazdaságosabbá,
olcsóbbá és biztosabbá tegyük, ezért kell az erdőgaz
dálkodásnál, a faipari és rokon vállalatoknál a hidrau
likus kosra nagyobb figyelmet fordítani.
Hadd hivatkozzak néhány alkalmazott kosra.
Válluson, a keszthelyi erdőgazdaság területén több
mint 40 éve működik állandóan, hiba nélkül egy Garvens-típusú kos. Kb. 3 m esési magassággal egy bővizű
forrás látja el vízzel és kb. 35 m magasságba szállít
vizet a padláson elhelyezett kb. 2 m3-es tartályba,
ahonnan az a vállusi erdészet lakásaiba és istállójába
jut. Hogy ez a berendezés milyen kisméretű (mint
ahogy a hidraulikus kosok aránylag kisméretűek),
annak illusztrálására legyenek itt a 2., 3. és 4. ábrák.
A 2. ábra a helyéről kiemelt teljes berendezést ábrá
zolja a kezelő gépészével együtt. A 3. ábrán a beren
dezés egy kisméretű kézi bőröndön látható. Előtérben
van az átfolyási szelep, jobb oldalon a vékony görbe
csövön keresztül nyomják be kerékpár-légszivattyúval
a légüstbe időközönként a levegőpótlást. A 4. ábrán
alkatrészekre szétszedve látható a kos, melynek a négy
évtizednél hosszabb idő alatt kifejtett jó munkáját,
annak nagyságát pénzben és egyéb szempontból is na
gyon nehéz lenne kiértékelni.
A sárvári erdőgazdaság területéhez tartozó Mikosdpusztai erdészeti telepen igen hosszú időn át működött
egy hidraulikus kos, 1953-ban szerelték le a telep át
rendezése során. (A kos szerkezetére vonatkozólag az
időközben nyugalomba vonult és Zalavégen lakó Né
meth János adott vázlatot és közölt adatokat. Köz
lése szerint a kos kitűnően működött.) Érdekessége
ennek, hogy az átfolyó szelep vízszintes tengelyű és
rugós terhelésű volt.

3. ábra

A váci erdőgazdaság területén, Letkés határában
a gallapusztai erdészlakásnál szintén működik egy állí
tólag francia gyártmányú kos, közelebbi adatait nem
ismerem.
Ezeken kívül természetesen másutt is voltak és
vannak hidraulikus kosok üzemben az ország terüle
tén, de messziről sincsen minden alkalmazási lehető
ség kimerítve sem erdészeti, sem mezőgazdasági, sem
egyéb vonalon.
Az Erdőgazdasági Tervező Irodában (melyben oki.
gépészmérnök, tervező mérnökként dolgozom) a hid
raulikus kosra vonatkozó sok elméleti és gyakorlati
adatot összegyűjtöttem, ezek alapján Irodánk felkészül
ten áll az érdeklődők rendelkezésére. A hidraulikus
kosok megszerkesztésének, sőt házilagos elkészítésé
nek megvan a lehetősége. A műegyetemi és technikumi
előadásokban, a tankönyvekben, a szakmai folyóira
tokban megtalálhatók a számítások ismertetései. Sőt
táblázatok is láthatók, amelyekből kiolvasható, hogy
adott esési magasság és átfolyó vízmennyiség mellett
a kívánt magasságra 1 nap alatt mennyi vizet tud a
kos felszállítani.
Az Erdőgazdasági Tervező Iroda szívesen áll mind
az egyes alkalmazási helyek felvételénél, mind a ko
sok megtervezésénél rendelkezésre. Akár egyedi ter
vek készíthetők, akár egy szériában legyártható olyan
típus tervei, amelyik a szelepeknek megfelelő szabá
lyozása útján bármely helyen felállítható.
Tudomásunk van arról, hogy a többi között a
veszprémi és a keszthelyi erdőgazdaság területein több
helyen szeretnének kosokat felállítani. A kőkapui üdü
lőbe kossal bőséges használati vizet lehetne a patak
ból felszállítani.
Mindezekből látható, hogy a kos alkalmazásának
bőséges lehetősége van. Gyökeres megoldás ezen a
téren csak az lenne, ha a Főigazgatóság elrendelné,
hogy az összes erdőgazdaságok, faipari és rokon válla
latok s intézmények bejelentenék, hol lehetne ilyen
kosokat felszerelni. A beérkező jelentéseket Irodánk
feldogozná, a Főigazgatóság megszabná, hol, milyen
célra kell kost megtervezni és biztosítaná hozzá a hitel
keretet.
De hasonlóképpen kellene eljárni a mezőgazdasági
és egyéb vonalon is abból a célból, hogy a vízellátás
olcsó, megbízható és egyszerű vízszállító berendezések
kel, hidraulikus kosokkal legyen megoldva ott, ahol
arra megvan a lehetőség.
Bánóczy Béla

4. ábra
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A kecskeméti erdőgazdaság kerekegyházi erdészetének vezetője,
Saly Pál erdőmémök és Faragó
Sándor ÉRTI tudományos munka
társ kíséretében a homoki erdővi
dékkel ismerkedem. A feketefenyő,
erdeifenyő, nyír, szürke-, fehér- és
kanadai nyár, meg az akác elegyes
és elegyetlen táblái, ligetszerű, han
gulatos csoportjai közt járunk. A
„Gyöngyvirágos“ rezervátum a ha
talmas öreg tölgyeivel, szürke nyár
óriásaival szinte áhítatra int. Aztán
tűzőnapos délidében kedves — leg
alább is számomra kedves — idill:
az erdészet egyik kukoricaföldjén
nyolctagú dámvad család „abra
kot“ ... Kocsink alig áll távolabb ti
zenöt méternél, amikor abbahagy
ják és könnyedén tovaindulnak.
Megcsodáljuk a kukoricást. Mind
egyik száron valóságos mintacsövek.
Használt a sok eső? Az is, de legfő
képpen a Baja Ferenc-féle újítás, a
vágástörő eke. Beszámoltunk már
arról, hogy az új magyar találmány
szántás közben rigolírozza a homo
kot és hetven centi mélyre borítja le
a felső humuszréteget. így biztosítja
az altalaj nedvességének állandósá
gát. ,
Kétnapi vándorlás után a kunadacsi Csókás kerület 49/m erdő
részletében találkozunk a termő
helyláncok kutatóival, a Bedő-díjas
dr. Babos Imre erdőmérnökkel, az
ÉRTI osztályvezetőjével, aki először
határozta meg és írta le a termő
helylánc fogalmát. Az ÉRTI jeles
kutatója Ország István, Simon Rezső
és Boros József dinnyéshalmi erdé
szeti munkásokkal éppen talaj vizs
gálatot végez.
— A területi tervezés az egyik
legnehezebb munka, — nyitja meg a
beszélgetést — de hála a mi Kör
mendi Mátyás technikusunknak, ez

az újítás, ez az egyszerű szerkezetű
talajfúró megkímél a gödörásástól.
Ennek és ezeknek a betanított,
ügyes embereknek a segítségével
naponta huszonöt helyről is tudok
talajmintát venni. Pedig egy-egy
ilyen fúrásnál hat üveget kell meg
töltenünk a 10, 20, 30, 60, 100 és 150

A. feltárt termőhelylánc szélén — közé
pen dr. Babos Imre és Saly Pál

cm mélységekből. Ez a munka csak
egyik része a termőhely feltárásá
nak. Ismernünk kell a termőhely
külső arculatát, a talaj víztartalmát
és a csapadék-kilátásokat.
A termőhelylánc lényegéről kérek
felvilágosítást és ugyanakkor sietve
idézem egykori leírásából:
— „ ... Termőhelylánc alatt azt a
változó nagyságú, a talajláncoktól
eltérően mindig összefüggő terület
részeket értem, amelyeken összetar
tozó, egymást kiegészítő és a szelek
hatására meghatározott törvénysze
rűséggel egymást követő, viszonylag
sík és buckás kiemelkedések, vonula
tok találhatók.“...
Megértőn mosolyog. A szemeiből
kénytelen vagyok kiolvasni: „Hát,
kedves barátom, szép a megoldási
igyekezete. De alig hiszem, hogy

Dr. Babos Imre talajfúró munkatársai: Ország István, Boros
József és Simon Rezső

tisztában lenne a termőhelylánc
cal“ ... Komolyan szólal meg:
— Kérem, a lényegre tessék ügyel
ni! Mégpedig: a homokbuckás táj
nem alkalmas arra, hogy egyszerre
erdősítsük, mert a javát a szél és a
szél által felkavart homok kipusz
títja. Csak [részletekben, fokozatosan
szabad telepítenünk. A védettebb ré
szeken kell kezdeni. Mikor azok az
első telepítések felerősödnek, ter
mészetes védőállomány lesz belő
lük. Azok oltalmazó szerepét kihasz
nálva, újabb részleteket telepítünk
be. S így tovább, láncszerűen. A
termőhelylánc fogalmát nem
mi
agyaltuk ki. A természet mutatta
meg, csak észre kellett venni...
— Tessék jól körülnézni! Ez a
buckás, hullámos terület valamikor
gyéren füves uradalmi birtok volt.
Az 1890-es évek elején nagybérlők
birkát legeltettek rajta. A birka úgy
felkaparta, hogy a szél egészen ki
fújta a felső réteget és teljesen
tönkretette. 1896Jban, amikor állami
zárlat alá vették, hogy megmentsék,
elrendelték a beerdősítését erdei- és
feketefenyő vei. 1932-ben már a te
rület legnagyobb részét beerdősítet
ték. De mi volt az eredmény? Csak
ott, azok a távoli mélyedésekben lát
ható fenyvesek és a fenyvesek vé
delmében megmaradt egyes fenyők.
Igen, a hajlatokban megmaradt a
telepítés. A dombhátakon azonban
teljesen kipusztult. A szél és a ho
mok pusztította ki.
— Minthogy már harmincöt éve
dolgozom ezen a homokvidéken, ép
pen ebből a telepítési kudarcból jöt
tem rá a termőhelylánc fogalmára.
Azaz arra, hogy a természet készen
adja a telepítési tervet, csak éppen
észre kell venni.
— Legfontosabb: alkalmazkodni a
szelekhez. Itt a fő szélirány észak

Saly Pál erdészetvezető az erdeifenyőcseineték számát ellenőrzi
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nyugat-délkelet. Az oldalszél iránya
nyugat-kelet. Ezeknek a szeleknek
az erejét kell megtörni.
— A harmincas években, leszűrve
a tapasztalatot, a kifejlődött védőállomány oltalmában kívántuk helyre
hozni, illetve tovább folytatni az
itteni telepítést. A tervünket azon
ban keresztül húzta a háború. Végül
is csak 1954-ben foghattunk hozzá.
Babos dr. szemléltető magyarázata
nyomán tisztán látjuk, hogy a terü
letet három oldalról az egykori te
lepítésből megmaradt erdők védel
mezik. A régebben szabadon maradt
nyugati határra mezővédő akácost
telepítettek. Ilyenformán kialakult
a körkörös széltörő védelem.
— Ez a védelmi gyűrű azonban
még csak enyhít, de nem szünteti
meg teljesen a szél hatását. S mint
hogy itt, ezen a belterületen dombok
és mélyedések váltakoznak, to
vábbra is csak fokozatosan haladha
tunk a telepítésekkel. A középső
mélyedéses területeken, a dombhaj
latok és a meglevő erdőállomány vé
delmében elegyetlen fenyőt és nyár
ral elegyes fenyőt ültettünk. Mikor
ezek megerősödnek, mellettük újabb
telepítések történhetnek. Utolsónak
marad ez a legmagasabb dombhát és
környéke. Ezt most még nem törhet
jük fel, mert ha felszántanánk és
beültetnénk, a homokjába a megtört
szelek is belekapnának és azzal bom
báznák a mélyedésekben levő fiatal
telepítéseket. Ez a domb majd csak
akkor kerül művelésire és telepítés
alá, amikor a körülötte telepített er
dőrészek már védőállományként ve
szik körül az egész dombhátat.
— Értem. Ilyen homokbuckás te
rületen soha nem szabad kis parcel
lára tervezni. Mindig figyelembe kell
venni az egész terepet. Védőállomá
nyok telepítésével kell kezdeni az
erdősítést. A legjobb, legvédettebb
területen. Utolsónak marad a leg
rosszabb, legkietlenebb terület.
— Igen. Természetesen azzal is
kell számolni, hogy ezeknél a termé

szetdiktálta láncszerű telepítéseknél
lesznek olyan erdőrészletek, amelyek
nem biztosítanak komoly gazdasági
erdőket. Adnak majd némi famenynyiséget, de elsősorban talajmegkötő
pionír-erdő a szerepük. De a helyük
be települő későbbi erdők már teljes
értékűek lesznek.
Ennek a kilúgozott, kolloidot és
egyéb tápanyagot vesztett rossz ta
laj az oka. De nyomban hozzá teszi,
hogy a most következő telepítések
nél már nem fenyeget ilyen veszély.
Ugyanis az ÉRTI kísérletei alapján
— amelyben nagy része van Papp
László tudományos munkatársnak és
Horváth László bugaci erdészetveze
tőnek — mind a csemetekertekben,
mind a telepítéseknél aljtrágyázást
alkalmaznak.
— A kilátástalan talajú, széles
homokhátakon alj trágyázásra agyag
ásványtartalmú műtrágyát, a bentonitot használjuk. Ebben a munkám
ban a Kossuth-díjas Egerszegi Sán
dor, az Agrokémia munkatársa van
nagy segítségemre, ö maga is ezt az
egyre eredményesebb kísérleti mun
kát végzi a mezőgazdaság területein.
Teljesen önzetlenül támogat, hogy
mielőbb mi is kézzelfogható ered
ményeket mutathassunk fel. Bizony,
az ő támogatása és az üzemi meg
értő támogatás nélkül sok jó elkép
zelésünk csak ábránd maradna. A
bentonittal tulajdonképpen vízviszszatartó agyagréteget teremtünk a
növény alá.
Mielőtt a termőheiylánc kutatás
tól búcsút vennék, egy öreg, csak
nem egészen elkorhadt gyökérdara
bot tesz a tenyerembe:
— Jó lenne, ha írna erről. Ma ve
tődött a talajfúrónkba. Tökéletes
bizonyíték arra, hogy az öreg, levá
gott állományok gyökérzetét nem
szabad a talajból kiszedni, csak a
tuskót vágjuk ki. Tessék megnézni,
ebben a csőalakra korhadt öreg gyö
kérben egy mostani élőfa vékony
gyökere húzódik ... Igen, az öreg,
földben maradt gyökerek vezetőül

használnak az új telepítéseknél
Ezenkívül segítik a föld felszínéről
a talaj mélyébe vezetni a levegőt,
aminek következtében biztosítják a
szükséges nitrogénmennyiséget.
A tájra vetett búcsúpillantás még
egy kérdéshez vezet: — Miért ele
gyítik nyárfákkal a fenyőt?
— A közbe telepített nyárak védő
állományt jelentenek a fenyőknek.
Részben biológiai feladatot teljesíte
nek azáltal, hogy lombozatukat a le
hullott tűlevelek közé dobva meg
gyorsítják az avar korhadását. Rész
ben a tűzveszélyt és a rovarveszélyt
csökkentik a fenyőkoronák megosz
tásával. Végül, a lombfákkal elegyí
tett fenyvesben jobban táplált, erő
teljesebb fenyőegyedek növekednek.
Igen, tűnődöm ed a válaszon, ilyen
alapos előrelátás, szakszerű gondos
kodás és szakmaszeretet mellett jog
gal remélhetjük, ho<?y a homoki táj
legkietlenebb buckáin is viruló er
dők fogják elfoglalni a sivár kilátástalanságot jelző naprózsák területét.
Borvendég Sándor

Az őszi vadászat eddigi
eredményei
Szeptember utolsó napjaiig kül
földi vadászvendégeink 137 szarvas
bikát ejtettek el. A zsákmány meg
oszlása a következő: 8 darab 10 kilo
grammos, 12 darab 9 kilogrammos,
20 darab 8 kilogrammos, 31 darab 7
kilogrammos és 66 darab 7 kilo
gramm alatti trófea. A legjobb ered
ményt a pécsi és a bajai erdőgazda
ság területén érték el. A vadászsze
rencse az idén eddig magyar vadász
nak kedvezett: az idei legértékesebb
trófeát, egy 11,60 kilogrammos
szarvasagancsot magyar vadász zsák
mányolta a pécsi erdőgazdaság te
rületén.

A magánerdőket őrző

erdészek
családi pótléka
Ez év elején Magy ári Pál erdész
azzal a kérelemmel fordult maga
és hasonló beosztású erdésztársai
nevében dr. Balassa Gyula mi
niszterhelyettes, az Országos Er
dészeti Főigazgatóság vezetőjéhez,
hogy a magánerdőket őrző erdé

szek is családi pótlékot kaphassa
nak. A kérelem alapján az OEF

Egy feltárt termőhelylánc keleti szakasza az alföldi homokbuckák között

munkaügyi osztálya közbenjárt az
illetékes szerveknél s a munka
ügyi miniszter 10/1959. számú,
szeptember elsején kiadott rende
leté 5. §-ában kiterjesztette a csa
ládi pótlékra való jogosultságot
az erdőőrzési társulatok betegség
esetére biztosított dolgozóira is,
ha azok legalább három hónapra
szóló munkaszerződést kötöttek.

18
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

Márkó környéki kopárfásítás
Veszprémtől nyugatra, a Székes
fehérvár—Gráci nemzetközi útvonal
mentén haladva kiterjedt kopár tér
ségek találhatók. Az utóbbi időben
kemény és szívós munka folyik e te
rületek beerdősítéséért.
A Márkó környéki kopár terület a
devecseri horpadás Bakony felé
emelkedő fensíkja a veszprémi pla
tóval határos. Nagyrészt fátlan, erdősítetlen terület, enyhén hullámos
felszínnel. Valamikor összefüggő er
dő volt. A régi erdőre emlékeztetnek
a kiemelkedő dolomitkúpok csökött
molyhostölgy, virágoskőris egyedei
cserjékkel, borókával, cserszömörcével tarkítva.
Az elkopárosodás összefügg Márkó
község kialakulásával. Idővel mind
nagyobb és nagyobb területre volt
szükség szántóföldnek és legelőnek.
Az ember munkáját nyomon követte
a szél és víz erodáló munkája. Ma
mintegy 800 hektár összefüggő terü
let vár fásításra. E nagy térség fásí
tása egyrészt talajvédelmi szempont
ból fontos feladat, másrészt pedig a
Veszprém környéki zöldövezettel
összefüggőnek tekinthetjük, nemzet
közi főútvonal mentén fekszik, így a
fásítás fontosságát egészségügyi és
esztétikai szempontok is sürgetik.
A fásítandó terület 250—260 m
tengerszint feletti magasságban fek
szik. A terepalakulat, illetve termő
helyi adottságok szabják meg az
itteni feladatokat. Az alapkőzet do
lomit és a dolomit nem azonos tér
színi magasságokban fordul elő. Az
élhordott talaj után kisebb-nagyobb,
elkarsztosodott, sziklakibúvásos dolo
mitkúpok keletkeztek. E dolomitkú
pos részek a területnek mintegy 30
százalékát képezik. Fásításuk a leg
nehezebb feladatok közé tartozik.
Csemete helyett feketefenyő magve
téssel próbálkozunk a rétegvonalak
mentén kiképzett sávokban. A sá
vok nemcsak csapadék felfogók és
tárolók, hanem a további erodálás
nak is gátját vetik. A sávok 50 cm,
a sávközök 150 cm szélesek. A sá
vokba 110 szem magot vetettünk
folyóméterenként. E munka beveze
tését pénzügyi megfontolások is alá
támasztják, mert hektáronként több
ezer forint megtakarítás érhető el az
eddigi
kopárfásítási
gyakorlattal
szemben, másrészt gyorsabb, és ke
vesebb munkaerőt igényel.
A dolomitkúpok után az alacso
nyabb fekvésekben a sekélyrétegű
rendzina típusú talajok következnek.
Az eddigi munkák általában e helye
ken történtek gödrös ültetéssel feke
tefenyővel. Ma már közel 10 hek
tárnyi, 6 éves feketefenyves haragos
zöld színe hirdeti a sikeres munkát.
A rendzinás termőhelyek a Márkó
környéki kopárokon az átmenetet
képezik a szélsőséges és az aránylag
jó termőhelyek, illetve talajok kö
zött.
Az eddigi gyakorlatnak megfele
lően a jövőben is gödrös ültetéssel

dolgozunk tovább e helyeken. Ter
mőhely szempontjából a legkedve
zőbb képet a terület legmélyebb
pontjai, a völgyek mutatják. Itt a
munka gyorsabb elővitele érdekében
a gépi művelés alkalmazására van
lehetőség. Ezidáig mintegy 60 hek
tárnyi gépi erdősítést végzett az er
dészet. A jövőben még nagy terüle
tek várnak gépi erdősítésre. Az ülte

sítést végeztünk. Egy hektárra 25—
30 ezer csemete esik. A gépi erdősí
tés fokozottabb ellenőrzést és szerve
zést igényel. A gépi erdősítés nagy
mértékben
hozzájárul tervfelada
taink időbeni elvégzéséhez, mert
kézi erővel a fásítási ill. erdősítési
idényben a szűkös munkásviszonyok
mellett szinte lehetetlen volna né
hány hét alatt 60—80 hektár erdősí
tést
elvégezni.
Szakszempontból
csaknem kiküszöbölődik az általános

I

A jellegzetes

márkói kopár már beállt feketefenyő

tőgéppel végzett eddigi munka ered
ményei kielégitőek. A sikeres munka
egyik alapfeltétele a kellően előké
szített talaj. A talajt előző év nya
rán feltörjük 30—35 cm mélyen,
majd ősszel ismét szántjuk és tár
csázzuk. A téli fagyok még tovább
porhanyítják a talajt és tavasszal
megfelelő időben tudjuk az erdősí
tés munkáját megkezdeni. Egy ülte
tőgép kiszolgálásához 10 főből álló
munkacsapatot szerveztünk. A gépen
4 fő dolgozik, 2—2 váltja egymást
4—5 óránként. 1 fő a csemetét ké
szíti elő a fordulóknál és rákja fel a
gépre, a gép után pedig 5 fő dolgo
zik, akik a sorokat, csemetéket
egyengetik, igazítják. A teljesítmény
nagyban függ a munkások gyakor
lottságától. Egy ültetőgép viszonyaink
között, kötött talajon elért napi tel
jesítménye 3—3,5 hektár között in
gadozik. Volt eset, amikor 10 órai
munkaidő alatt 4,5 hektár gépi erdő

erdősítéssel

ültetési hiba, a pipás ültetés, ami a
megmaradási százalék szemszögéből
döntő jelentőségű. A kézi munkához
viszonyítva a gépi munkával hektá
ronként 400—450 Ft megtakarítás
mutatkozik. A továbbiakban pedig
lehetőség adódik a gépi ápolásra.
Mint minden újtól, munkásaink
kezdetben
idegenkedtek ettől
a
munkától, de ma már látják elő
nyeit és megkedvelték és szívesen is
dolgoznak vele. A kopárokon az er
dősítést hasonló termőhelyről szár
mazó magból nevelt feketefenyő cse
metével végezzük. A pótlásokat a
lombosok közül molyhostölggyel, vö
röstölggyel, ezüsthárssal, mezei ju
harral, madárcseresznyével, barkóca
berkenyével végezzük. Az állomány
szegélyeket pedig cserjékkel, kö
kénnyel, galagonyával, orgonával, bo
rókával kívánjuk kiképezni. A ká
rosítok közül a legnagyobb károkat
a cserebogár pajor okozza. A több
éves pajorok ellen a költséges agritoxozás nem használ, helyette csalé
tek növény vetésével, burgonyával,
próbáljuk a pajorok kártételét csök
kenteni. Fokozott gondot igényel e
területek tűzvédelme, amit a terü
leten létesített tűzpászta hálózat biz
tosít.
Az elkövetkező időben még nagy
feladatok ^.végzése hárul a márkói
erdészetre. Az első és legfontosabb,
hogy e területen a talajvédelmet biz
tosítsuk, erdészszívvel és akarattal
erdőt teremtsünk a Márkó környéki
kopárokon.
Csötönyi József
erdészetvezető, Szentgál
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TALÁLMÁNY gazdát keres
„Az Országos Találmányi Hivatal
értesíti Önöket, hogy a belső égésű
motorral hajtott dugattyús légkomp
resszor, valamint hozzátartozó olajo
zó találmányuk közzétételét elrendel
tük.” Kelt Budapesten, 1959. június
25-én. Pecsét és aláírás.

A nyugati kapitalista államok
is érdeklődnek
A „Licencia” Találmányokat Érté
kesítő Vállalat július 14-i levelében
a következőkről értesítette Tóth Sán
dor autószerelőt és Molnár Imre vas
esztergályost, az egri erdészet dolgo
zóit: „Találmányuk a kapitalista ál
lamokban esetleg érdeklődésre tart
hat számot. Kérjük, hogy elgondolá
sukat a nyugati szabadalom bejelen
téssel és értesítéssel kapcsolatban ve
lünk mielőbb közölni szíveskedje
nek”
Óriási! Két egyszerű, vidéki mun
kásember sikert, hírnevet és biztos
anyagi jólétet szerzett magának —
gondolnák sokan. Valóban, mindezt
megérdemelnék, mert a feltalálók
már mindlent megtettek, egy lépés
hiányzik már csak, de ezt az utolsó
és döntő lépést az adott körülmé
nyek között a maguk erejéből meg
tenni nem tudják. Ugyanis nem ta
lálnak kivitelező vállalatot, mely ta
lálmányaik gyártását sürgősen meg
kezdhetné.
Mi a találmány lényege? A rob
banómotor (vontató, traktor, teherés személygépkocsi stb.) hengerében
keletkezett sűrített levegőt egyszerű
és ötletes megoldással gumikerekek
felpumpálására, olajozásra és szi
vattyú közbeiktatásával kocsimosás
ra használhatják fel.
A Találmányokat Értékesítő Vál
lalat szakemberei jól sejtik, hogy a
nagy súllyal terhelt vontatók és te
herautók gumikerekeinek ilyen mó
don való felpumpálása lényeges idő
megtakarítást eredményez és egy
pár kézipumpálás után az új sze
mélygépkocsi tulajdonosok idehaza
és külföldön is bizonyára szívesen
megvásárolnák a dugattyús lég
kompresszort. A Licenciától sűrűn
érdeklődnek, de tegyük hozzá koc
káztatni nem akarnak. Ugyanis egy
héttel később keltezett második le
velükben azt írják, hogy „csak meg
jelelő vizsgálat után ítélhetjük meg,
hogy a találmány alkalmas-e külföl-

A fák szövettani vizsgálatáról
közöl érdekes tanulmányt G r e g u s s
Pál Kossuth-díjas egyetemi tanár a
Faipar szeptemberi számában. A
fák belső szerkezetének jellegzetes
ségeit bemutató cikk az erdészeti
olvasók számára is sok érdekes ta
nulságot kínál. Ugyanebben a szám
ban találjuk többek 'között dr. Ele
kes István részletes elemzését az
erdőgazdasági és a faipari új terme
lői árrendszerről.

di hasznosításra, de azt megkönnyí
tené, ha a belföldön a gyártás már
folynék és esetleges külföldi érdek
lődőknek megfelelő modellt lehetne
bemutatni”.
Az Egri Finommechanikai és Vas
ipari Vállalat három heti haladékot
kért a gyártás lehetőségeinek meg
vizsgálására. Nem tartjuk magunkat
illetékesnek} annak megállapítására,
hogy az említett és elsősorban szol
gáltatások végzésére beállított helyi
vállalatnak megvannak-e azok a sze
mélyi és technikai adottságai, hogy
a nyugati export szempontokat is ki
elégítő találmány gyáripari kivitele
zését eredményesen tudnák-e meg
oldani, de felhívjuk az illetékesek
figyelmét, hogy alaposan fontolják
meg a kérdést, nagy körültekintés
sel, de sürgősen döntsenek és ha vál
lalják a megbízást, akkor minden se
gítséget adjanak meg a feltalálóknak
és a kivitelező vállalatnak a sorozat
gyártás mle^kezdésére. Minden perc
drága, devizában és forintban szá
mítva egyaránt.
Miért bízták találmányukat a fel
találók egy kisebb kapacitású helyi
vállalatra? Arra is megpróbálunk fa
leletet adni a továbbiakban.

Huzavona egy másik találmány
körül és hárommillió forint
elúszott
Az egri erdészetnél hiteles okmá
nyokkal tudják igazolni, hogy Tóth
Sándor egy másik találmánya: a szalagfűrészfog-hajtogató
félautomata
az ő kis üzemükben egy év alatt
több, mint 25 ezer forint megtakarí
tást eredményezett. Meg kell jegyez
ni, hogy szalagfűrészt jóformán az
ország valamennyi erdészeténél, fa
ipari vállalatánál és fafeldolgozó
KTSZ-énél használnak, tehát igen
lényeges kezdeményezésről van szó.
Amikor az egri erdészetnél üzem
behelyezett és a felhasználó által há
zilag készített szalagflűrész-foghajtogató két különböző méretű minta
példányát a budapesti Szerszám és
Kisgépértékesítő meglátta, és meg
győződött arról is, hogy ez a gép 18
ezer folyóméter szalagot hajtogatott
meg, egy évi haszálat után is kifo
gástalanul működik, 100 darabot
azonnal megrendelt.
A feltaláló jóhiszeműen közölte a
megrendelővel, hogy a Könnyűipari
Gépgyár az Országos Találmányi Hi
vataltól megkapta a gép mintadarab
ját és a gyártás hamarosan megkez
dődik. Ennek bizonyságául felmu
tatta múlt év december 20-án kelt
következő levelet: „A gépet igen öt
letesnek tartjuk és tekintve, hogy az
1959. évi programunkban szerepel
egy fűrészfoghajtogató gép gyártása
és amennyiben az Ön javaslata a ki
próbálás során kedvező eredményt
ad, akkor újítását, illetve találmá
nyát elfogadjuk, ez esetben az álta
lunk gyártott gép alapelvét az ön
újítása, illetve találmánya képezné,
így önt — kötendő szerződésünkben

meghatározott — összeg illeti meg.
Szászi Mihály főmérnök.“
Január 21-én a feltaláló jelenlété
ben a bemutatás sikerrel megtör
tént. A gép mintapéldánya továbbra
is a Könnyűipari Gépgyárnál ma?radt, tehát ott nyugodtan tanulmá
nyozhatták, és lemásolhatták azt. A
feltaláló pedig türelmetlenül várta a
gyártás megkezdését, mert a hazai
szabadalom bejelentése után már
alig három hónap állott rendelkezé
sére a külföldi szabadalmi oltalom
bejelentésére.

Az iletékesek figyelmébe
Érthetetlen — vagy nagyon is ért
hető!? — a Könnyűipari Gépgyár
folyó év június 1-én a feltalálónak
küldött válasza. Ebben azt írják,
hogy az „újítás“-t nem használják
fel, vele szerződést nem kötnek, ha
nem a most elkészült „saját terveik“
(?) szerint indítják majd meg a gyár
tást. Lényegében ez azt jelenti, hogy
a huza-vonával eltelt hét hónap, ez
alatt az idő alatt a becslések szerint
500 hajtogató gépet llehetett volna
munkábaállítani. Ennek elmulasztá
sával népgazdaságunk legkevesebb
három millió forinttal károsult, a
feltalálót pedig — enyhén szólva —
kisemmizni szándékoznak.
A Könnyűipari Gépgyár minősít
hetetlen magatartására utal az Or
szágos Erdészeti Főigazgatóság le
vele, amely szerint a gép „módosí
tása azért vált szükségessé, mert ön
tött vasházzal gyárilag tökéletesebb
kivitelben készül, de az eredeti pél
dánnyal egyébként lényegileg meg
egyezik“.
Tóth Sándor egyszerű, szerény
munkásember. Fizetésének jórészét,
sőt megtakarított pénzét, erejét és
tudását ölte ebbe a találmányba. Ö
eddig nem tette, de az igazság és a
népgazdaság érdeke azt kívánja,
hogy tegye meg bejelentését ebben
az ügyben az Országos Találmányi
Hivatal elnökéhez és a Népi Ellen
őrzési Bizottsághoz. Kérje a talál
mány ügyének kivizsgálását és a
sörgős intézkedést. Részben ettől is
függ Tóth Sándor és Jáhn Ferenc
közös találmányának sorsa, amely
ről most csak annyit, hogy annak
gazdasági
jelentősége
az
előb
bieknél is nagyobbnak ígérkezik és
az illetékes szakemberek a cseh
szlovák és svájci tapasztalatok alap
ján kétkedéssel fogadták, de a ki
próbálás után a legnagyobb elisme
réssel gratuláltak az „ezermester“
autószerelőnek és a mérnök feltalá
lónak. Javasolták a szabadalom leg
sürgősebb külföldi és belföldi beje
lentését.
Az elmondottakban tudatosan ra
gaszkodtunk a tényékhez és több
helyen csupán az eredeti okmányok
ból vett idézésekre szorítkoztunk. Az
elmondottakhoz legyen szabad hoz
záfűznünk: becsüljük és védjük meg
szellemi kincseinket! Támcgassasak
és segítsenek a hatóságok minden
olyan kezdeményezést, mely a mű
szaki színvonal emelését és népünk
jólétét szolgálja. Ez közérdek és érte
harcolni mindnyájunk kötelessége.
dr. Fazekas László
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ÍZ ÉTSZÁZ ESZTENDEJE, 1759.
október 27-én született. Min
den magyar embernek meg kell
állnia egy pillanatra ennél a dá
tumnál, mert ennek az alacsony,
sovány, szenvedélyes, csupa izzó
tűz férfinek a működése nélkül

ma nem így írnánk magyarul,
ahogy írunk. És ki tudja, milyen
kerülő utakon jutottunk volna el
ahhoz a szellemi felszabaduláshoz,
amely az 1848—49-es forradalmat
előkészítette. Vörösmarty, Petőfi,
Arany János azért tudott írni haj
lékony, ezernyi finomságot kife
jező magyar nyelven, mert Ka
zinczy járt előttük.
SZÜLETETT FORRADALMÁR
volt. Szíwel-lélekkel kap
csolódott be — még nem volt har
minc éves — abba a furcsa forra
dalomba, amit II. József császár
felülről irányított. Iskolafelügyelő
séget vállalt és négy esztendő alatt
124 új iskolát szervezett. Tettek
kel vallotta, hogy a sárba ragadt

hűbéri Magyarországot csak a fel
világosodás, a tanulás eszközeivel
lehet odajuttatni, hogy a szellemi
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forradalom társadalmi
lommá szélesedjék.

erertc
forrada

A szabadkőműves császár halá
lát követte a reakció. Különben is
akkor már magasra csapott a fran
cia nagy forradalom lángja. Ret
tegve tartottak számon minden
szabadabb megmozdulást, hogy
kellő időben lecsaphassanak.
Kazinczy félelem nélkül maradt
az, aki volt. Bátran njyülatkozott
meg a megyegyűléseken. Agitált
az állandó magyarnyelvű színház
érdekében. Minden lehetőséget
felhasznált, folyóiratokat, könyv
fordításokat, hogy a szellemi bi
lincsekből kortársait kiszabadítsa.

Shakespeare, Wieland, Lessing,
Goethe, Rousseau, Moliére műveit
fordítja. Azt akarta, hogy a ma
gyar művelődés az emberiség kul
túrájának élvonaláig jusson el.
Csak természetes, hogy részt
kellett vennie a Martinovics-mozgalomban. A reális forradalmi ve
szélytől távol álló mozgalmat az
önkényuralom
véresen
fojtotta
el: hét kivégzés, hatvannyolc sú
lyos börtönbüntetés jelzi az erő
szak tombolását, de igazi bűncse-

HAJNALI ERDŐ
A hajnal, a ragyogó hajnal aranya
csókolja sorra most a hatalmas
tölgyek és bükkfák koronáit s te
itt jársz s látod, mint ébred az erdő;
hogy minden fa külön-külön nyújtózik-ágaskodík,
álmának illatát lehelvén szerteszét! S mindezt
fokozván, mely isteni élmény látni, hogy csillog
gyöngyként a harmat a leveleken! Mert most
mosakodük, most tisztálkodik a tölgy, a bükk,
a gyertyán, s a többi szép férfi-óriás!
Mily kábító ez az illatömlés s mily rejtelmes
szavakba-fonódás minden mozdulat itt! Szegény
a szó, oly megilletődött a lélek. S most,
halld csak! megszólalt már a cinke is,
aztán a rigó, a pinty s a többi színesnél
színesebb tollas énekes! Felelj már titok:
ki vezényli ezt a mennyei zenekart ily
ámulatba-ejtőn? Se vége, se hossza nincsen
a gyönyörű játéknak s közben itt is, ott is
őzek futnak által, meg-megzörrentvén az
ijedt bokrokat, hogy végre lásd; az erdő,
íme, a komoly reggelbe lépett már s én tudom,
— engem köszönt, a bámuló vándort, ki
felejteni jött ide mindazt, mit a város
börtöne ostorozott reá, s hogy itt lévén,
újra boldog gyermeknek érezze magát,
mint régen, mikor még
tündérekről álmodozott!
Berda József
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lekmény annyira nem volt, hogy
a perek tömegének lefolytatása
csak törvénytelen formák között
volt lehetséges.

ÍZ AZINCZY 2387 napot töltött
a
Habsburgok
különböző
börtöneiben, megjárta a hírhedt
Kufstein és Munkács kazamatáit.
Mikor kiszabadult, forrongó, örö
kös lázas tevékenységben égő
egyénisége számára nem „maradt"

egyéb, mint az irodalmi, a nyelvi
forradalom. Több mint negyedszá
zados irodalmi harcának eredmé
nye, hogy megszületett a magyar
irodalmi nyelv. Csak néha és igen
kis terjedelemben állhatott rendel
kezésére a sajtó. Nagyszerű mun
kájának java levelezésében játszó
dott le. Fennmaradt leveleit össze
gyűjtve 21 vaskos kötetben adta ki
a múlt század végén a Magyar Tu
dományos Akadémia. Ezekben a
levelekben buzdított, bírált, taní
tott, agitált, szervezett irodalmi
mozgalmakat, döntött el irodalmi
és nyelvi vitákat. Fáradhatatlanul
küzdött a gondolat, a lelkiismeret,
a művészet szabadságáért és ezen
keresztül — bár nyíltan most már
ki nem mondhatta — az elavult
hűbéri társadalom megdöntéséért,
i „Gyönyörködve nézem — írja
levelezésének XVII. kötetében —,

hogy engem és korombeli társai
mat egészen el fognak felejteni. A
mi egész dicsőségünk az, hogy mi
irtottuk ki az utat, s ok nem fut
hatnának, ha mi egész életünket
apróságokra nem vesztegettük vol
na/' De akárhogyan is jósolta, hogy
neve feledésbe hanyatlik, mi ne
felejtkezzünk el az emberiség örök
forradalmának erről a bátor és
tiszta harcosáról.
.
(akos)
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Az Erdömérnöki Főiskola
ünnepélyes tanévnyitója
A soproni Erdőmérnöki Főiskola
szeptember 14-én tartotta ünnepélyes
tanévmegnyitóját az egyetemi KISZszervezet Bors László művelődési há
zában. S om\kú ti Elemér igazgató
helyettes megnyitó szavai után G á l
János, a főiskola igazgatója mondott
beszédet. Ismertette a főiskola 1958—
59-es jubileumi tanévének eredmé
nyeit. Rámutatott, hogy népgazdasá
gunknak milyen nagy szüksége van
jól képzett erdőgazdasági és faipari
mérnökökre. A reális szakember
szükséglet már tavaly 150 lett volna,
ezzel szemben csak 25-en kerültek ki
a főiskoláról. Az idei tanévben az er
dőmérnöki szakra 75 elsőéves hallga
tót, a faipari szakra pedig 25-öt vet
tek fel, a levelező tagozaton pedig 74
hallgató lesz, sokkal több, mint az
előző években. Az elsőéves hallgatók
30 százaléka már egy-két évet gya
korlati munkában töltött, jövőre ezt
az arányt 50 százalékra emelik. Az új
tanévben még nagyobb súlyt helyez
nek az idegen nyelvék tanulására, a
külföldi szakirodalom megismerésére,
a külföldi kapcsolatok kiszélesítésé
re, elsősorban a népi demokratikus
országokkal. A fő cél, hogy az elmé
leti oktatás műnél gyakorlatibbá vál
jon, ezért több, a Szovjetunióban már
bevált iskolareformot vezetnek be. A
szákmai oktatás mellett, igen nagy
súlyt helyeznek az ifjúság politikai,
erkölcsi és szocialista nevelésre,
hogy a főiskola mindinkább szocia
lista egyetemmé váljék.
Az igazgatói megnyitó után Orosz
Lajos a Városi Pártbizottság nevében
üdvözölte a főiskola tanári karát és
hallgatóit, majd Gunda Mihály az
Egyetemi Pártbizottság, Kőhídi
Róbert pedig az egyetemi KISZ-bizottság nevében szólt a főiskola ifjú
ságához.

Új tanszékvezetők. A Fatechnoló
gia I. tanszék vezetését mint docens
Kovács Illés vette át. Ugyancsak ki
nevezték a Fatechnológia II. tanszék
vezetőjét is, Cziráky Józsefet, aki
ugyancsak docensi minőségben látja
el munkakörét.

♦

Az Erdőmérnöki Főiskola képvise
letében Gál János igazgató és dr.
Magyar János professzor részt vett
Prágában augusztus végén rendezett
erdészeti konferencián. A konferen
cia témája az erdei fafajok kutatása
és felhasználása volt az erdőgazdál
kodásban. A tanácskozások során
Gál János igazgató előadást tartott
A nyárak szerepe a magyar erdő
gazdálkodásban címmel. A konfe
renciát dél-csehszlovákiai tanulmány
út fejezte be.

♦

Csehszlovák vendégei voltak az
erdőrendezési tanszéknek. A prágai
egyetem erdészeti fakultása erdőren-

dezési tanszékének két adjunktusa
tartózkodott
Sopronban.
Jelenleg
ugyancsak két csehszlovák vendég,
a brnoi erdészeti főiskola adjunktu
sai az erdőtelepítési tanszéket láto
gatták meg. Három hónapot töltenek
hazánkban, hogy a telepítések és fá
sítások kialakult gyakorlatát nálunk
tanulmányozzák.

*

Több tanszéken folynak sikeres
kutatások. A szállításiam tanszék je
lentősen előrehaladt a stabilizált
földutak problémái területén végzett
kutatásaiban. Az erdészeti géptani
tanszéken a feltáró utak vízteleníté
sének kérdésével foglalkoznak jelen
leg behatóbban, különös tekintettel
az előregyártott elemek alkalmazásá
nak kérdésére. A fatechnológiai I.
tanszék a cserkérdés problémáinak
vizsgálatával haladt már jelentősen
előre.

*

Tizenkilenc erdészeti és faipari
vezető és műszaki beosztású dolgozót
vett fel a főiskola idén a levelező ta
gozatra.

Új útépítő gép: a PULVOMIXER
A korszerű erdőgazdálkodás egyik
alapfeltétele az időjárástól függetle
nül használható út. A makadámutak magas építési költsége miatt az
erdei utak építési programja lassan
haladt előre. Az útprobléma igen sok
szakembert foglalkoztatott és folytak
is már különböző kísérletek olcsóbb,
könnyebben és gyorsabban építhető
utakra. Az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság és az Országos Erdészeti
Egyesület a kérdés megoldására ja
nuárban pályázati felhívást bocsátott
ki. A felhívás után az Erdőgazdasági
Szállító- és Gépjavító Vállalatnál
Lelesz János gépészmérnök új út
építő gépet szerkesztett, a Pulvomixert. A gépet Szuper-Zetor traktor-

hoz lehet kapcsolni. 180 centiméter
szélességű utat készít és 64 karom se
gítségével keveri a talajt, vagy az út
építéshez szükséges anyagot és a fe
lületet el is simítja. A kísérletek so
rán bebizonyosodott, hogy a gép al
kalmas erdőgazdasági utak építésére.
A gép prototípusának gyártási költ
ségeit véve alapul, előállítása sorozat
gyártás esetén nem lesz költséges. A
Pulvomixer sokoldalú és univerzális
gépnek is nevezhető. A mezőgazda
ságban is jól lehet alkalmazni, ter
melőszövetkezeti és állami gazdasági
bekötő utak építésére. Talajművelés
nél is használható, ha kisebb módosí
tásokat eszközölnek rajta.
Kovács István

A Soproni Erdőmérnöki Főiskola
KISZ szervezete négynapos tanfo
lyamot tartott ifjúsági vezetők és
aktivisták számára. Megbeszélték a
KISZ Központi Vezetőségének neve
lési irányelveit, az ötéves neve
lési programot. Csatlakoztak a KISZ
Központi Vezetőségének felhívásá
hoz, amely a felszabadulás 15. év
fordulója alkalmából „Az egész egye
temi ifjúsággal a szocializmusér t”mczgalmat hirdetett. A mozgalom é telmében a főiskolai KISZ szerve
zetbe is csak a KISZ próbák letétele
után vesznek fel új tagokat. A tanfo
lyamon a főiskola hat kiváló, áldo
zatkész KISZ aktivistáját könyvju
talomban részesítették.

*

Új igazgató a főiskola élén. Az új
tanév kezdetén az Erdőmérnöki Fő
iskola igazgatói teendőit Gál János
vette át. Munkájában két igazgató
helyettes támogatja: dr. Haracsi
Lajos és Somkuti Elemér.

A Pulvomixer prototípusa Zetor Szuper traktorhoz kapcsolva
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Egy szerencsétlenül járt ló
és egy kiselejtezett
szarvastehén

Egy természetbarát kifogásolta,
hogy szeptember első vasárnapján
a
szilvásváradi
Szalajkavölgy
„tündéri látványát" az erdészlak
nál egy kimúlt sárga ló zavarta és
tudomása szerint ugyancsak lelőt
tek egy „szegény" szarvastehenet.
Talán túl sok a szarvastehén? —
tette fel a kérdést.
Az OEF vadászati osztálya tá
jékoztatásul közli, hogy a sárga
ló a bélapátfalvi cementgyár tu
lajdona volt, a bélköi bányánál
járt szerencsétlenül és a gyár a
lovat átadta az erdőgazdaságnak
haletetés céljára. A szarvastehén
kilövése pedig a helyes ivararány
kialakítása szempontjából szüksé
ges selejtezés során helyesen tör
tént.
_______________
Kitüntetés — jutalmazás. Az er
dőnevelési konferencia alkalmából
az Országos Erdészeti Főigazgatóság
vezetője az erdőnevelés térén több
éven át végzett jó munkája elisme
réseként 30 erdészt és erdőmérnököt
részesített az Erdészet Kiváló Dol
gozója kitüntetésben és pénzjutalom
ban.
Áthelyezés. Az OEF vezetője Váczi
Lászlónét a Gyufaipari Vállalatnál
betöltött főkönyvelői teendőinek el
látása alól felmentette és egyidejűleg
áthelyezte a Hárosi Falemezművek
hez.
Utasítás a szakmunkásképzésről.
Az erdőgazdasági szakmunkás kép
zés megszervezéséről, valamint az
OEF felügyelete alá tartozó szervek
ipari tanuló képzéséről 44/1959. sz.
alatt kiadott utasítás intézkedik.
(Megjelent az Erdészeti Értesítő
szeptember 11. számában.)
Az erdőgazdaságok fagyártmánytermelése fokozásának módszereiről
és lehetőségeiről írt hasznos tanul
mányit Az E r d ő ez évi szeptemberi
számában Kozma László gödöllői
főmérnök. Ugyanebből a számból ki
emeljük még Márkus
László
ÉRTI tudományos munkatárs a
mintavételes csemetebecslésre vonat
kozó javaslatát.
Hibaigazítás. Lapunk legutóbbi szá
mában a 14. oldalon beszámoltunk a
Kölnben megtartott magyar trófea
vemutatóról. A cikk utolsó bekezdé
sébe elírási hiba csúszott: a 32 cm
hosszú őzagancs súlya helyesen közel
0,5 kg.

A badacsonyörsi arborétumról kö
zöl érdekes tanulmányt a Természet
tudományi Közlöny legutóbbi száma.
A leírás szerint hazai arborétumaink
között egészen különleges helyet fog
lal el ez a badacsonyörsi kert, amely
alig több, mint egy kát. holdas, de
a Balaton közelségében a különleges
mikroklíma kihasználásával, főleg a
tűlevelűek rendkívüli szép példányai
val rendelkezik.
Könyvjutalom levelezőinknek. Az
idei év legjobb levelezőit lapunk
szerkesztősége könyv jutalomban ré
szesítette. A következőknek küld
tünk könyvjutalmat: Antalfy István

(Kecskemét), Balsay László (Kapu
vár), Bibók Ferenc (Bugac), Csötönyi
József (Szentgál), Czuppon Károly
(Veszprém), Gerencsér Gyula (Szol
nok), Goszthonyi Géza (Budapest),
Gráczki László (Nagybajom), Holy
Zoltán (Győr), Kolonits József (Eger),
Leskó János (Sopron),
Pestalics
László (Szeged), Speer Norbert (Bu
dapest), Varsányi Imre (Pápa).
Figyelmeztetés. Az OEF elnöki fő
osztályának vezetője Jáger Ernőt a
kőkapui üdülő gondnokát fontos ha
táridős jelentés felterjesztésének el
mulasztása miatt szigorú figyelmez
tetésben részesítette.

Akiket a pacsirta elkísér

zéssel, időnként némi túlzásokkal sze
mélyesíti meg Sándor alakját. Bihari Jó
zsef és Agárdy Gábor ugyancsak jó ala
kításokkal járulnak hozzá a darab sike
réhez. Tolnay Klári játékát ezúttal erő
sen rontja a tény, hogy túlságosan vá
rosi jelenség, sem ruhája, sem egész meg
jelenése nem mutat a falusi gazdaaszszonyra. Kisebb szerepekben még Páger
Antal, Somogyi Erzsi, Dayka Margit egé
szítik ki a szereplőgárdát.

Nemcsak a pacsirta, de a nézők rokonszeve is végigkíséri a fiatal párt, amelyre
a megpróbáltatások után boldogság és
további küzdelmek várakoznak Az 1922-es
év nyomasztó légkörébe, a falusi paraszt
ság akkori sivár világába veáet vissza
bennünket az új magyar film meséje.
Nehéz feladatra vállalkozott az író, Dar
vas József, amikor színt és hangulatot,
tárgyilagosságot és történelmi hűséget le
helt új darabjába.
A főhős, Sándor, fiatal földhözragadt
béreslegény. Inas szeretne lenni, méghoz
zá kovácsinas, számára csodálatosak az
izzó vasból sisteregve, sziporkázva hulló
tüzes csillagok. Szerény álmai azonban
elérhetetlenek, kenyeret kell keresni sa
játmaga és anyja számára. Keserves a bé
reslegény sorsa, a gazda durva, rabiátus
ember. Ebben a dermedt, fagyos légkör
ben is mély, emberi érzelmek bontakoz
nak ki a tudatlan béreslegényből. Nem
csak kegyetlen sorsa ellen tiltakozik, de
magához méltó élettársat is keres. Elő
ször önkéntelenül is a gazda csinos fele
sége köti le érdeklődését. Hosszú út ve
zet el addig a pontig, amíg megtalálja
élete igazi párját, Julist, a kis szolgáló
lányt, aki hasonló mostohasorsban él a
tanyán. Nemcsak Sándor küzdelmét kí
sérjük figyelemmel, de őszinte sajnálatot
érzünk a kis szolgálólány, Julis iránt is.
A lány az első pillanattól kezdve mélyen
megszereti a legényt, azt a férfit, aki
őt először még észre sem veszi. Sorsa
még Sándorénál is kegyetlenebb, gyer
meket vár és nincs egy vigasztaló em
ber mellette, a sors kegyetlensége már
egy sikertelen öngyilkossági kísérletig
kergeti. Az író gyakorlott kézzel irá
nyítja a történet fonalát. A fiatalok
egymásra találnak.
Az érzelmi momentumok komoly sze
repet kapnak a darabban. A főhősök sor
sának megrajzolásán kívül több olyan
epizódszereplőt bontakoztat ki a törté
net. akik jól érzékeltetik az akkori idők
gondtól terhes, nyomasztó levegőjét. A
falusi tanító küzdelmétől kezdve a tűzhalálba hajszolt nincstelen paraszt tra
gédiájáig számos olyan figura jelenik
meg a vásznon, akik a komorságukban
is érdekesen egészítik ki a darab mon
danivalóját és aláhúzzák a történet hi
telességét.
Igen értékes munkát végzett Pásztor
István operatőr, művészi képei jóformán
a film minden kockáját emelik. Ranódv
T,ászló rendező az író elképzeléseit jól
oldotta meg. Figyelmét legfeljebb né
hány szereplő nem stílszerű öltözéke ke
rülte el.
A színészek közül elsősorban Julis
szolgálólány alakítóját. Papn Éva főisko
lai hallgatót említjük. Első filmszerepét
igen sok kedvességgel, egyszerűséggel és
természetességgel
alakítja.
Reméljük,
hogy ezt a tehetséges színésznőt még szá
mos más szerepben is viszontlátjuk. A
férfifőszereplő Tordy Géza, mély átér-

Fenyves Imre

II társadalmi tulajdont védelmező
gépkocsivezetőt megjutalmazták
Az elmúlt hetekben a bajai erdő
gazdaság igazgatója értesítette az
Erdőgazdasági Szállító Vállalatot,
hogy a bonyhádi TÜZÉP részére fa
anyagokat szállítottak be és Piros
László telepvezető hamis mérlegelé
sekkel akarta megkárosítani az er
dőgazdaságot s ezen keresztül a nép
gazdaságot, hogy az így szerzett fa
anyagot saját egyéni hasznára érté
kesíthesse. A TÜZÉP telep vezető
jét sikerült leleplezni, illetve tettenérni, amikor a hamis mérlegeléseket
végezte. Ebben a leleplezésben tevé
keny részt vett Kovács Gyula te
hergépkocsivezető, az Erdőgazdasági
Szállító Vállalat szekszárdi kirendelt
ségének dolgozója.
A TÜZÉP telep vezetőjét az illeté
kes szervek fogják a társadalmi tu
lajdon megkárosítását célzó cselek
ménye miatt felelősségre vonni. A
leleplezésben résztvevő Kovács Gyu
la pedig igazgatói dicséretben és 300
forint pénzjutalomban részesült.

Meghalt
ZSENDOVICS JÓZSEF
Zsendovics József a balassagyar
mati erdőgazdaság mérnöke, erdő
gazdasági felügyelő, „Kiváló dolgo
zó“ szeptember 16-án meghalt. Zsen
dovics József 1894-ben született. Az
erdőmérnöki főiskola elvégzése után,
mint erdészeti szaktanácsadó mű
ködött. 1953 óta dolgozott a balassa
gyarmati erdőgazdaságnál. Szakielő
adói, majd 1955 óta erdőgazdasági
szakfelügyelői beosztásban hasznosí
totta kiváló szaktudását. Rendkívüli
szorgalommal és pontossággal látta
el feladatát; ellenőrzéseiben is, mint
minden munkájában, az erdő szeretete és alapos ismerete vezette. Mun
kája elismeréséül az idén januárban
Kiváló Dolgozó jelvényt kapott.
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ERDŐGAZDASÁ
GÉs FAIPAR
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a clvözöljük román írsl vévlapunkat I
Ez év novemberében ünnepli munkássága megkezdésének tízéves
évfordulóját a román erdészeti dolgozók lapja, a Muncitorul Forestier.
Ez alkalomból az Erdőgazdaság és Faipar szerkesztősége a következő
távirattal üdvözölte a testvérlap szerkesztőségét:

Muncitorul Forestier szerkesztősége
Bukarest
Az Erdőgazdaság és Faipar szerkesztősége a maga és olvasótábora,
a magyar erdészeti dolgozók nevében meleg, baráti szeretettel üdvözli
a román erdészeti dolgozók lapját a tízéves évforduló alkalmából és
osztozik örömükben. Értékes és a román erdőgazdasági dolgozók éle
tének gyökeres átalakításáért végzett munkájukhoz további sok sikert
kívánunk. Meg vagyunk győződve róla, hogy lapjaink kapcsolatainak
elmélyítésével, egymás problémáinak megismerésével a sajtó vonalán
is szolgálni tudjuk közösen a román és magyar erdészeti és mező
gazdasági dolgozók testvéri együttműködését és ezzel népeink barát
ságának további hasznos kiépítésén tudunk majd dolgozni.
Kollégális és elvtársi üdvözlettel
az Erdőgazdaság és Faipar
szerkesztősége

A termelőszövetkezetek megszilárdítása
politikai és lelkiismereti kérdés
Váratlan vendégei voltak nemrégi
ben
a zsámbéki Új Élet termelőszö
vetkezetnek.
A Zsámbékon működő termelőszö
vetkezeti elnökképző iskola hallgatói
tudomást szereztek róla, hogy a tsz
egy sertésfiaztatót rendelt az ER„ DÉRT-től, amelyet a vállalat most

alakult ácsbrigádjainak egyike épít
fel. Az iskola hallgatói a Mezőgazda
sági Kiállításon már látták az ÉR
DÉRT miintaépületeit, de kíváncsiak
voltak arra, hogyan és mennyi idő
alatt lehet tető alá hozni az olcsó,
célszerű állatférőhelyeket. Az első
látogatást több követte s a leendő tsz
elnökök ismételten meggyőződhettek
a tíz nap alatt elkészített épület elő-
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A bánki erdészetben az erdősítések során
négyzetes hálózatban ültetik a csemeté
ket, hogy megkönnyítsék az ápolási
munkák gépesítését
(Orbán Nándor felvétele)
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nyeiről, valamint az ács-brigád mun
kájának szakszerűségéről.
Az ÉRDÉRT
ezeket az ács-brigádokat a Földmű
velésügyi Minisztériummal egyetér
tésben most szervezte, azzal a céllal,
hogy az állatférőhelyek összeállítása
azoknál a tsz-eknél se szenvedjen
késedelmet, amelyeknél nincs szak
ember.
Az ÉRDÉRT Vállalat ezzel a kez
deményezéssel eleget tesz egyik leg
fontosabb kongresszusi vállalásának:
minden erővel, soronkívül telje
síteni a tsz-ek megrendeléseit.
Nem kevesebb dicséret illeti az er
dőgazdaságokat, amelyeknek közis
mert nehézségeket kellett leküzde
niük, mégis becsülettel eleget tettek
a tsz-ek igényeinek.
Az erdőgazdasági igazgatók leg
utóbbi értekezletén számos példát
hallottunk erről, de más irányú se
gítségnyújtásról is.
Dr. Balassa Gyula
miniszterhelyettes, az OEF vezetője
megállapította ezen az értekezleten,
hogy az erdőgazdaságok dolgozói
megértették: munkát és időt nem kí
mélve kell támogatni a tsz-eket, a
mezőgazdaság szocialista átalakítását.
Keresztesi Béla,
az OEF vezetőjének helyettese ugyan
csak ezen az értekezleten számada
tokkal mutatott rá a tsz-eknek nyúj. tott segítségre: szeptemberig 900 tsz
épület anyagát szállították le a gaz
daságok s év végéig további 200 épü
let faanyagának elkészítését biztosít
ják.
A tényekben és számokban beszé
desen mutatkozó eredmények, erő
feszítések ellenére némelykor mégis
vádak érik egyik-másik erdőgazdasá
got. A miskolci erdőgazdaság lesza
bott faanyaga ellen például az egyik
tsz. kifogást emelt. A nyomban le
folytatott vizsgálat megállapította,
hogy az anyag minőségre és méretre
nézve egyaránt kifogástalan, a gazda
ság a legjobbat adja a tsz-faanyagból. Bizonyára adódhatnak jogos ki
fogásolások is, hiszen az idő rövid
sége s egyéb nehézségek nem egy ve
szélyt rejtenek. De gondossággal, lel
kiismeretességgel ezeket a veszélye
ket is le lehet győzni, meg lehet
előzni. Éppen ezért minden erdőgaz
dasági dolgozónak, aki átérzi a tszek megerősítésének rendkívüli fon
tosságát, meg kell szívlelnie

Mosonyi Jenőnek,
az OEF pártbizottsága titkárának fe
lelősségre intő szavait, amelyeket a
már említett igazgatói értekezleten
mondott: „Az igazságtalan bírálato
kat vissza kell utasítanunk, de sem
miesetre sem szabad, hogy ezek el
vegyék kedvünket a további lelkes,
jó munkától. Nem szabad okot ad
nunk bírálatokra. Tudnunk kell: po
litikai kérdés, hogy milyen anyagot
adunk a tsz-eknek. A tsz-ek meg
szilárdításáért mindannyian felelő
sek vagyunk — ez lelkiismereti kér
dés.“
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Amikor azon a szürke őszi hajnalon eldördültek az
Auróra-cirkáló ágyúi, kevesen tudták, hogy a világ
történelem legnagyobb fordulatának pillanatához ér
kezett el az emberiség. A kapitalizmus számára ez az
ágyúszó a végítélet harsonáit jelentette. Kevesen tud
ták, hogy többről van szó, mint egy forradalomról a
sok közül. Lenin és munkatársai, a forradalom irányí
tói tudták, hogy az emberiség sorsa forog kockán. De
néhány hét, néhány hónap múlva már az elnyomottak
milliói ismerték fel világszerte, hogy valami rendkívüli
történik Oroszországban és remegő szívvel, „ámuló
szemmel” fordultak Moszkva felé.
Azután igen gyorsan felismerte a lenini forrada
lom mérhetetlen jelentőségét az ellenség is, a tőkés
világ. Talán hamarabb, mint sok helyen a félreve
zetett néptömegek. Hamarosan cselekedtek is ennek a
felismerésnek a nyomán és gazdasági bojkottal, a
belső ellenforradalom támogatásával, majd tizennégy
ország intervenciós hadseregével kísérelték meg elfoj
tani a szovjet forradalom tüzét. Lenin lángeszű szer
vező erejével ezt az első nagy támadást a szovjet erők
visszaverték és azóta is, évtizedes nyílt és burkolt
harcban emelték egyre magasabbra a szocializmus
zászlóját.
S hol tartanak ma, a Szovjetunió fennállásának
ötödik évtizedében? Az élősdi kapitalizmus helyett,
amely mint rákos daganat terjeszkedett az elmaradt,
feudális jellegű régi Oroszország testén, ma az élen
járó szocialista ipar hatalmas alkotásai kápráztatják

••

el a világot: erőművek, modern bányák, az Egyesült
Államok, a vezető kapitalista országok gyárainál na
gyobb teljesítményű gyárak bizonyítják azt az ipari
fejlődést, amelynek csak egyik csúcspontját jelentik a
világűrbe indított rakéták. A mezőgazdaságot a faeke
korszakából a szovjet gazdálkodás néhány évtized
alatt átvezette a gépesített nagyüzemi gazdálkodás
rendszerébe s a falu népét a jobbágyi sorból a kul
turált emberélet magas színvonalára.
Új nép él ma már földünk egyhatodán! Új társa
dalmi rend világító fáklyája nyomába sorakozik a for
radalom évfordulóján a szovjet néppel együtt ün
neplő 700 milliós Kína, a népi demokratikus országok
szocialista világrendszere s velük együtt a kapitalista
országok, a gyarmati területek szabadságvágyó népei.
November 7.: az emberiség ünnepe! Ugyanakkor a
magyarság ünnepe is. A Nagy Októberi Forradalom
szikrái már 1919-ben lángragyújtották egyszer az el
korhadt magyar társadalmi rend épületét. Akkor, amíg
a Szovjetunió élet-halál harcát vívta és nem tudott
segíteni, az első magyar Tanácsköztársaság elbukott
De 1944—45-ben, a második világháború végén a dia
dalmas szovjet fegyverek hozták a felszabadulást, hoz
ták a fasizmus gyalázatos igájának szétzúzását és en
nek eredményeképpen immár másfél évtizede mi is
ott dolgozhatunk a szocializmust építő népek együt
tesében. A mi hangunk is ott zúg a testvérnépek
kórusában: hálás baráti szívvel köszöntjük a szovjet
népet a Nagy Októberi Szocialista Forradalom év
fordulóján!

Dr. BALASSA GYULA miniszterhelyettes előadása
az erdészet feladatairól a második ötéves tervben
Összevont erdészeti pártnap Sopronhan

Az Erdőmérnöki Főiskola, a ta
nulmányi erdőgazdaság, az erdészeti
technikum és az ÉRTI soproni ki
rendeltsége közösen tartott nyilvá
nos pártnapot Sopronban. Az Ady
Endre kultúrházban csaknem 800
főnyi hallgatóság előtt tartotta meg
beszámolóját dr. Balassa Gyula mi
niszterhelyettes, az Országos Erdé
szeti Főigazgatóság vezetője az erdé
szet feladatairól a második ötéves
tervben.
Előadásának bevezető. részében át
tekintést adott az MSZMP
VII.
Kongresszusa elé terjesztett irány
elvek és a második ötéves terv elő
készítésének
fő
szempontjairól.
Hangsúlyozta, hogy a kiadott tézi
sekből világosan kitűnik: az eddigi
politikai
vonalvezetés változatlan
marad gazdasági, belpolitikai és kül
politikai téren egyaránt. Változatlan
lényegében, mert az eredmények és
hazánk dolgozóinak széles rétege he
lyeslése ezt a vonalvezetést igazolta.
Majd rátért a kongresszusi irányel
veknek az erdőgazdaság dolgozóit
közvetlenül érintő kérdéseire.
Rövid áttekintést adott hazánk er
dőgazdasági helyzetéről. Megállapí
totta, hogy fafelhaszná^sunknak át
lagosan 50 százalékát behozatal út
ján tudjuk csak fedezni. 1958-ban
például a hazai fakitermelés a tel
jes szükségletnek összes fára vonat
koztatva csak 50,4 százalékos, ipari

fára vonatkoztatva pedig 34,7 száza
lékos kielégítését tette lehetővé; különösen nagy behozatalra szorulunk
fenyőfűrészáruban, bányafában, pa
pírfában és papíripari termékekben.
Ezekben a cikkekben a teljes szük
ségletnek 80—90 százalékát import
útján kell fedeznünk.
— E néhány adat — mondotta —
világosan szemlélteti, hogy nálunk az
erdőgazdálkodással szemben a nép
gazdaság faanyagszükségletének mi
nél nagyobb arányú kielégítésére irá
nyuló követelményeknek különösen
nagy jelentősége van. Éppen ez in
dokolja az irányelvekben az erdő
gazdálkodással kapcsolatosan előírt
közvetlen feladatokat.
A következőkben az irányelvek
nek erdőgazdálkodásunk munkájára
vonatkozó tételeit részletesen ele
mezte.
„Tovább kell fejleszteni az er
dőművelésben már elért ered
ményeket“.
— A párt irányelvei — fejtette ki
Balassa elvtárs — erdőgazdálkodá
sunk feladatait lényegében faellátá
sunk helyzetéből kiindulva s a fa
import nyomasztó tehertétele alapján
határozták meg; ennek ellenére nem
azzal kezdődik, hogy növelni kell a
fakitermelésit, hanem előbb az erdő
művelésben elért eredmények to
vábbfejlesztését tűzi ki célul az er

dészet dolgozói számára. Ezzel kell
megteremteni az előfeltételét, hogy
erdeink teljesítőképességét a túlhasználat veszélye nélkül maximálisan
ki tudjuk használni.
Összegezte az erdőművelés terén
az elmúlt időszakban elért jelentős
eredményeket, majd felvetette a kér
dést, hogy milyen módszerekkel ha
ladhatunk tovább az erdőművelés te
rén, amint azt az irányelvek szá
munkra előírják? A megoldás — ál
lapította meg —■ három irányú fel
adatot rejt magában: a rontott erdők
átalakítását, a vágásfelújítások nö
velését és az erdőnevelés fejlesztését.
Mindhárom területen megjelölte a
legfontosabb tennivalókat, majd az
irányelvekben lefektetett második
erdőgazdasági fő feladatra tért át.
„A második ötéves terv idő
szakában, különösen az ifjúság
társadalmi munkáját is igény
be véve, összesen mintegy
170—180 000 kát. hold új erdő
telepítést és fásítást kell vé
gezni“.
Az utolsó kilenc év alatt végzett
nagyarányú erdősítő és fásító munka
eredményeként Magyarország »erdő
területe az 1988. évi állapothoz ké
pest 1958 végéig 166 000 hektárral, az
erdősültség pedig 11.9 százalékról
13,7 százalékra növekedett.
— A második ötéves terv szerint
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az 1961—65. évi időszakban tarta
nunk kell az utolsó kilenc év átlagá
ban elért színvonalat, vagyis öt év
alatt összesen 100 000 hektár erdő
telepítést és fásítást kell végrehajta
nunk. Ez a nagy feladat arra köte
lez bennünket, hogy elsőrendű cél
kitűzésként ne csak az erdősítés első
kivitelének végrehajtását tűzzük ma
gunk elé, hanem mindenütt az erdő
sítés sikeres befejezését követeljük
meg. A feladatnak ez a megfogalma
zása természetesen új és szigorúbb
követelményeket támaszt az erdősí
tések nyilvántartása terén s egyben
szükségessé teszi a befejezettség fo- ’
galmának új, pontosabb meghatáro
zását.
„A papíripar hazai nyersanyag
bázisának kiszélesítésére fo
kozni kell a nyárfatelepítést“
Ebben a fontos népgazdasági kér
désben Balassa elvtárs többek között
a következőket mondotta:
— Köztudomású, hogy amíg az
európai országok átlagos fejenkénti
papírfogyasztása 38 kg évenként,
addig nálunk nem éri el a 13 kilogrammot. Jelenlegi papírfogyasztá
sunk 90 százalékban importra, még
pedig részben fenyő-papírfa, részben
cellulóz, részben papírimportra tá
maszkodik. Cellulóz- és papíripa
runk fejlesztése éveken keresztül
éppen azért nem történt meg, mert
nem volt mód arra, hogy ezt az
amúgy is súlyos tehertételt tovább
növeljük, annál kevésbé, mert pa
píripari szakembereink nehézkessé
ge és ortodox elképzelése szerint a
termelést csak fenyő-papírfa bázison
lehetett volna növelni, holott egves
nyugateurópai
országok,
például
Olaszország cellulóz termelésének
alapanyaga 80—90 százalékban lomAnyagot szállít az erdei vasút a kaszó
pusztai erdészet fagyártmánytermelő üze
mébe
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bős faanyag és elsősorban nyárfa. E
külföldi tapasztalatok, valamint a
papírtermelés és fogyasztás növelé
sére irányuló nyomasztó szükséglet
hozta létre azt a határozatot, hogy a
cellulóz- és papíripart döntően hazai
alapanyagbázisra kell építeni és a
távlati fejlesztéshez szükséges hazai
nyersanyag megtermelését széleskörű
nyárfatelepítésekkel kell biztosítani.
— Nz új erdőtelepítési és fásítási
feladatainkat tehát legalább 51 szá
zalékban nyárral kell végrehajtani.
A nyárfásítás terén előírt feladat
összegezve azt jelenti, hogy ennek
eredményeképpen a nyárak által el
foglalt terület a jelenleginek 2,7szeresére fog növekedni. Hét év alatt
a jelenleginek 1,7-szeresét kell elér
nünk.
— Hatalmas és nagyszerű feladat
ez, de végrehajtása nagy felelőssé
get is jelent. A feladat tényleges ki
vitelének nagyobb részéért az állami
gazdaságok és a vízügyi szervek fe
lelősek ugyan, de világosan kell lát
nunk, hogy a feladat végrehajtásá
nak igazi letéteményesei mégis csak
mi vagyunk. Nekünk kell gondos
kodnunk arról, hogy a megfelelő fá
sítási anyagot megtermeljük, nekünk
kell szorgalmaznunk a nyárral fásí
tandó és fásítható területek kijelölé
sét és igénybevételét. Ereznünk kell
a felelősséget ennek a tervnek a vég
rehajtásáért annál is inkább, mert a
határozat alapján fejlesztendő cellulózipamak már a második ötéves
terv végén szüksége lesz arra a mint
egy 165 000 köbméter nyárfaanyagra,
amit az új telepítések és fásítások
előhasználati anyaga kell szolgáltassort.

„A fakitermelést az 1958 évihez képest 1965-re 6—7 száza
lékkal kell emelni“
Az irányelveknek ezzel a célkitűzé
sével kapcsolatban Balassa elvtárs
elsősorban megállapította, hogy az
évi fakitermelés fokozatos növelésé
nek megvan a fedezete. Az 1—10
éven belül vágáséretté váló állomá
nyok területe mintegy 142 000 hek
tár, a 11—20 éven belül vágáséretté
váló állományok területe 149 000 hek
tár: ezek jelenlegi összes fatömege
meghaladja a 60 millió köbmétert. A
további utánpótlás pedig még inkább
biztosított. Az üzemtervi adatok sze
rint a fakitermelés mennyiségi nö
veléséhez bőven nyújt fedezetet a vá
gásérett, de a felújítási problémák
megoldatlansága miatt éveken ke
resztül kényszerből tartalékolt cser,
akác és gyertyán sarjerdők fatöme
ge. Ezért hívják fel a figyelmet az
irányelvek arra is, hogy a fakiterme
lést „elsősorban a gyengébb minősé
gű sarjerdők és főleg a cserállomá
nyok kitermelésének növelése révén
kell elérni“. Ennek a kérdésnek a je
lentőségét azért is alá kell húzni —
fejtette ki a továbbiakban —, mert
az üzemtervi adatok szerint, a jelen
legi kitermelést alapul véve, amíg a
cserállományokban mintegy 180 000
köbméter, gyertyánban több mint
200 000 köbméteres, akácban közel
50 000 köbméteres évi tartalékolás
folyik, addig az értékes bükk, tölgy
és fenyő szálerdőkben abszolút túl-

használatban vagyunk. Tehát az
irányelvek célkitűzéseinek ezirányú
végrehajtása során el kell érnünk,
hogy az eddig túlhasznált értékes
tölgy- és bükkállományokban a túlhasználiat (teljesen tnegiszűnjék, sőt
átmenetileg tartalékolás következzék
be, éspedig a kevésbé értékes és
hosszú időn át tartalékolt cser, akác,
gyertyán sárjerdők egyidejű foko
zottabb kitermelésével.
A faellátás hazai forrásból történő
javulását a fatermelés abszolút növe
lésén kívül —• mutatott rá a továb
biakban — elsősorban a fakitermelés
iparifahányadának növelése révén is
lehet biztosítani. Ezzel kapcsolatban
az irányelvek a következő feladatot
írják elő számunkra:
„Az állami erdőkben az iparifa
kitermelést 1965-re, 1958-hoz
képest 35—37 százalékkal kell
emelni“
— Valószínűleg — mondotta ezzel
kapcsolatban Balassa elvtárs —
erdőgazdaságunk sok dolgozóját meg
lepte az irányelveknek ez az előírása.
Első pillantásra úgy tűnik, hogy az
irányelvekben alapvető ellentmondás
van: az összes fakitermelés csak 5—
7 százalékkal, 250 000 köbméterrel
nő, ez a növekedés is gyenge minő
ségű, kevés iparifát adó állományban
jelentkezik. Ugyanakkor az iparifatermelésit a már eddig is magas szint
ről 35—37 százalékkal, 360 000 köb
méterrel tovább kell növelnünk.
— Kétségtelen, hogy az iparifahányadunk az adott körülmények
között erősen megközelíti a lehetsé
ges felső szintet. Lényeges fokozá
sára viszont a gyengébb minőségű
és eddig tűzifának használt faanya
gok felhasználási területének és fő
ként az ipari feldolgozás lehetőségei
nek bővülése révén van mód. A fel
adat megoldásának lényegében ez a
kulcsa. Az eddig tüzelésre használt
nyárfaanyagoknak papíripari hasz
nosítása révén iparifatermelésünket
az 1958. évi szinthez képest 100 000
köbméterrel tudjuk fokozni. Hasonló
volumennel jelentkezik a nyersanyag
szükséglet vitatkozásában a Mohá
csi Farostlemezgyár is. A bányafa, a
bányadorong, a fagyártmányfa ter
melésének fokozása, valamint egyéb
iparifának (láda, forgácslemez alap
anyag stb.) növekedése az iparifahányad és így a kitermelt iparifa
mennyiség további növelésére vezet,
ugyanígy a fatermeléshez kapcsolódó
feladatként jelentkezik a termelőszö
vetkezeti építkezések faanyag ellátá
sának növekvő mennyisége.
— Mindezt összegezve nyilvánvaló,
hogy az irányelvekben előírt iparifatermelési növekedés az adottságok
figyelembevételével problémát nem
okoz és az ellentmondás csupán lát
szólagos.
— Az irányelvek természetesen —
fejtette ki Balassa elvtárs a továb
biakban — a termelés műszaki szín
vonalának jelentős emelését, a mun
ka termelékenységének növelését, a
termelés gazdaságosságát is előírják.
Hogyan teljesíthetjük ezeket a fel
adatokat?
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Épül a vajdalaposi új erdészkerület szolgálati lakása a Hortobágy szélén

— A termelékenység növelése te
rén a jő súlyt erdőgazdaságunkban
a nehéz testi munkák, elsősorban a
rakodás és kiszállítás gépesítésére
kell helyezni. Ezzel egyidejűleg meg
kell oldani a nagytömegű kérgezett
választékok nagyüzemi gépi kérgezését is. Az önköltségcsökkentés terén
pedig a fő figyelmet az erdősítési
munkák önköltségének csökkentésé
re kell összpontosítani.
Majd röviden vázolta a beruházási
perspektívákat. A második ötéves
terv az irányelvekben foglalt terme
lési feladatok és célkitűzések meg
valósítására, az erdőgazdaság fej
lesztésére mintegy 1,5 milliárd fo
rint beruházást biztosít. Ebből a hi
telkeretből 1 milliárd forintot kell
fordítanunk az erdőtelepítés és fásí
tás terén előírt feladatok megvalósí
tására, közel 200 millió forintot erdő
feltárásra, 100 millió forintot az er
dőgazdaságok gépesítésére és egyéb
erdőgazdasági fejlesztésre, 150 mil
lió forintot pedig lakásépítésre és
egyéb szociális beruházásokra.
— A második ötéves terv időszaka
alatt összesen legalább 148 kilométer
főfeltáró, 172 kilométer feltáró és 474
kilométer gyűjtőutat kell megépíteni.
A gépesítésre előirányzott beruházá
sok révén valamennyi erdőgazdaság
számára megteremtjük a gépjavító
bázist és befejezzük a javítóműhe
lyek építését.
Majd az erdőgazdasági lakásépítési
beruházásokról beszélt:
„A párt a legközelebbi évek
egyik legfontosabb feladatá
nak tartja a lakáshelyzet gyö
keres megjavítását. Ezért a nem
termelési célokat szolgáló be
ruházások között feltétlenül
elsőbbséget kell biztosítani a
lakásépítésnek“
— A második ötéves tervben biz
tosított lehetőségek erdőgazdaságunk
területén ennek a fontos szociális
problémának végleges megoldását
még nem teszik lehetővé. Az eddigi
nél sokkal nagyobb gondot fordítunk
azonban erre a kérdésre s a második
ötéves terv időszaka alatt összesen

legalább 500 lakás megépítését ter
vezzük. A lakásépítési lehetőségek
felosztásakor előnyben kell részesí
tenünk az alföldi erdőgazdaságokat
és a keletbükki erdőgazdaságot, ahol
a lakáshiány egyrészt az utóbbi évek
ben telepített nagy kiterjedésű új er
dők kezelése, másrészt a gazdálkodás
helyes irányítása terén máris jelen
tős problémát okoz.
Végül kiemelte, hogy az irányel
vek sikeres megvalósítása esetén je
lentősen növekedni fog a dolgozó
nép életszínvonala, s ezen belül az
erdészeti dolgozók életszínvonala is:
„Az ötéves terv végére, az
1957—1959 év átlagához képest
legalább 26—29 százalékkal kell
növelni a munkások és alkal
mazottak egy főre eső reáljö
vedelmét ... A bérek emelését
fel kell használni a fennálló
béraránytalanságok fokozatos
javítására“
— Közismert tény — állapította
meg Balassa elvtárs ezzel kapcsolat
ban —, hogy az első ötéves terv ide
jén a bérrendezések jelentős bér
aránytalanságokat hoztak létre, ame
lyek az erdőgazdasági dolgozóknál

még az ellenforradalom utáni bér
rendezések során sem egyenlítődtek
ki. Nem vitás, hogy hátrányos hely
zetben vannak e tekintetben erdő
gazdaságainknak mind a fizikai,
mind a műszaki dolgozói. A Központi
Bizottság irányelvei alapján ezt az
aránytalanságot a második ötéves
terv folyamán meg kell szüntetni.
Bízunk benne, hogy erdőgazdasá.gunk dolgozóinak a második ötéves
terv sikeres végrehajtásáért végzett
jó munkája és az elmúlt években tanúsítotthoz hasonló helytállása alap
ján erre a bérrendezésre módunk is
lesz.
Befejezésül a párt nap hallgatósága
közt nagy számban jelenlevő fiata
lokhoz fordult. Az ötéves terv befe
jezési határidejéig jóformán vala
mennyien már . kilépnek a gyakorlati
életbe, tehát az irányelvek részletes
ismertetése számukra is nagyjelentőségű. De vannak az ifjúságnak sajá
tos problémái is. Részletesen beszélt
arról, hogy milyen lehetőségei voltak
a felszabadulás előtt a tanuló ifjú
ságnak, milyen nyomorúságban él
tek és milyen súlyos bizonytalanság
gal indultak el pályájukon. Ma pe
dig Népköztársaságunk egyre na
gyobb áldozatokat hoz az új értelmi
ség nevelése érdekében. A diplomát
ma már nem kell keserves küszkö
déssel, koplalással megszerezni és a
végzett fiatalokat is készen várja a
munkahely. Ezért a célért pártunk
negyven éve alatt számtalan derék
elvtársunk hozott nagy áldozatokat
és sokan életükkel is áldoztak. „Sze
rény követelmény tehát — fejezte be
előadását Balassa elvtárs —, ha az
önökért hozott erkölcsi áldozat és
nem kis anyagi áldozat fejében —,
mert hiszen minden egyes erdőmér
nöki oklevél népgazdaságunk szá
mára 120 000 forint költséget jelent
— szerény követelmény tehát, ha azt
várjuk el, hogy tanulmányuk ideje
alatt minden szorgalmukkal arra tö
rekedjenek, hogy politikailag és szak
mailag a legmagasabb képzettséget
érjék el és diplomájuk elnyerése
után a szocializmus alapjainak lera
kásában, ennek az építésnek a meggyorsításában munkájuk legjavát
nyújtsák.“

Sikeres nyártelepítés a zamárdi erdőgazdaság területéhez tartozó Ali-réten
(Dr. Vajda Ernő felvétele)
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n kongresszusi verseny eredményei
a somogyi erdőkben

Ezüsthársak a ropolyi erdészkerületben (kaposvári erdőgazdaság)
(Marton Tibor felvétele)

Az erdőgazdaságok és a faipari
vállalatok a kongresszusi verseny
ben jelentős eredményeket értek
el. Most, a kongresszus küszöbén
a somogyi erdőgazdaságokat jár

tuk végig, hogy lássuk, milyen te
rületen és milyen módszerekkel
dolgoztak a kongresszusi verseny
során.

A nagyatádi erdőgazdaság előretörése
Somogy déli részén a nagyatádi er
dőgazdaság 45 ezer hektáros erdő
területen gazdálkodik. Kevesen tud
ják, hogy fokozatosan, szívós mun
kával ez az erdőgazdaság az elsők
közé küzdötte fel magát. Szükség is
volt erre, hiszen egyre nagyobb és
nagyobb termelési feladatokat kell
megoldania: fakitermelése már évek
óta százezer köbméter körül mozog
és a most meginduló 1959—1960-as
gazdasági évben közel 130 ezer köb
méter faanyagot kell kitermelnie,
megmozgatnia és értékesítenie, öt
százezer forintos eredményjavulást
ajánlottak fel a kongresszusi ver
senyben és ezt nyilvánvalóan el is
érik. Az eredményjavulást döntően
a fahasználat és a fagyártmánytermelés biztosította. Puska Ferenc
igazgató elmondja, hogy a legnagyobb
gondjuk a gépesítés kellő ütemü fo
kozása. Jelenleg mindössze tíz mo
torfűrésszel rendelkeznek — hét
MRP-vel és három Druzsbával —,
de ez nagy termeléseikhez mérten
hallatlanul kevés. De kevés azért is,
mert aki már egyszer motorfűrész
szel dolgozott, az mással nem haj
landó munkát vállalni.
Nagy gondjuk a szállítás. Az Erdő
gazdasági Szállító Vállalat somogyi
kirendeltsége nem tudja ellátni a
megyében dolgozó mindhárom erdő
gazdaságot és így idén nyáron is elő
fordult, hogy a nagyatádi erdőgazda
ság debreceni és szekszárdi tehergépkocsika^ volt kénytelen igénybe
venni.
Mindent összevéve, a nagyatádiak
arra törekednek, hogy a kongresszusi

verseny során elért eredményeket ál
landósítsák. Ennek érdekében leg
fontosabb feladatuknak tartják a
gépesítés fokozását és a korszerű
géptelep kiépítését.

Egyre értékesebb minőségi
eredmények a kaposvári
erdőgazdaságnál
Igen egészséges képet mutat a ka
posvári erdőgazdaság kongresszusi
versenyének mérlege. Minden ága

zat, legalábbis a fontosabbak, ered
ményt mutatnak fel. így például a
magtermelés vonalán százezer forin
tos eredményjavulást vállaltak és ezt
messze tülhaladták. Somogy középső
része az ezüsthárs hazája. Nemcsak
a saját, hanem a társerdőgazdaságok
részére is itt gyűjtik az ezüsthársmagot. A betervezett 6290 kg helyett
11 531 kg-ot gyűjtöttek össze. Ugyan
csak jelentős mennyiségű — 177 má
zsa — bükkmakkot gyűjtöttek össze,
míg az elmúlt években 30 mázsa volt
a legnagyobb teljesítmény. A cse
metetermelési ágazat a 100 ezer fo
rintos eredményj avuláson túl, eset
leg 150 ezer forintos eredményjavu
lást is biztosít, bár az április 17-i fagy
72 ezer forintos kárt okozott.
Bizonytalan a fahasználati ágazat
eredményjavulása, bár a fagyártmánytermelés területén jelentős elő
rehaladást tettek: a két év előtti 2000
köbméteres kész fagyártmánnyail
szemben, mintegy 8600 köbméter
kész fagyártmány forgalombahozatalával számolnak az 1958—59-es gaz
dasági évben. A mezőgazdasági ága
zatot is egyensúlyban tartották, de
eredményj avulást elérni nem tudtak,
viszont a későbbiekre nagyjelentősé
gű a rossz területek felszámolása.
Minden vonatkozásban, mint ahogy
azt Németh Vilmos igazgató és Mar
ton Tibor főmérnök elmondja, a mi
nőségi eredmények elérése a cél. Az
ötéves terv végéig meg akarják ol
dani a fakitermelés teljes gépesíté
sét. Megyei nyárfásítási bizottságot
szerveztek és 15 év alatt 7000 khold
új nyártelepítést vettek tervbe. A
kaposvári erdőgazdaság egyik leg
fontosabb területén, a Zselicségben
egységes tervek szerint kívánnak a.
jövőben dolgozni. Ez a terület ma
négy erdészet között oszlik meg,
megfelelő szervezéssel biztosítani
akarják a terület fejlesztésének egy
ségét. Még idén felállítják az erdő
gazdaság laboratóriumát, jövő ta
vasszal megkezdik a rezgőnyárcsemete nevelését.
Mindezeket a szétágazó célkitűzé
seket csak a szakmai színvonal kö

Rakodás a Zselicséget átszelő új feltáróút korszerűen kiépített magas rakodójáról
(Marton Tibor felvétele)
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vetkezet es emelésével érhetik el,
ezért az Országos Erdészeti Egyesü
let helyi csoportjában igen élénk
munka folyik az erdőgazdaság mun
kájának szakmai támogatása érdeké
ben. Havonta tartanak előadásokat,

gyakoriak a tapasztalatcserék és az
erdőgazdaság vezető szakemberei
módszeresen foglalkoznak a fiatal er
dőmérnökök, erdésztechnikusok to
vábbképzésével.

A zamárdi erdőgazdaság tervteljesítését
a kongresszusi versenynek köszönheti

Tipikus somogyi erdeifenyves a zamárdi erdőgazdasághoz tartozó somogyfajszi
erdészet kerületében
(Dr. Vajda Ernő felvétele)

A zamárdi erdőgazdaság dolgozói
600 ezer forintos felajánlást tettek a
kongresszusi verseny során. Bár ami
kor ezeket a sorokat írjuk, még a
végleges adatok nem állnak rendel
kezésre, de — amint azt Boér Ferenc
igazgató és Zelnik István főmérnök
elmondja — a felajánlott eredmény
javulást bizonyára el is érték. El
mondják azt is, hogy a dolgozók ere
detileg féltek a terven felüli válla
lástól, mert féltették a részletválla
lásoktól a teljes terv teljesítését.
Most már megállapíthatták, hogy ép
pen ellenkezőleg történt, a kongreszszusi vállalás a termelésnek minden
vonalon a legerősebb húzóereje volt.
Éppen ezért most sem állnak meg,
hanem a kongresszusi verseny lendü
letét azonnal továbbviszik az új gaz
dasági évre. A motorfűrészek folya
matosan dolgoznak tovább. A fa
gyártmány termelés 126 százalékos
tervtúlteljesítését a következő idő
szakban is elérhető színvonalnak tű
zik ki.
,
Élen jártak a termelőszövetkeze
tek megsegítésében is. Mielőtt az
erre vonatkozó rendelkezések nyilvá
nosságra kerültek volna, már 380
köbméter építési faanyagot juttattak
a tsz-eknek. A nyár folyamán 45
termelőszövetkezetnek segítettek a
nyári munkában. Az eredetileg le
gyártott 24 nővén dékm°rha-isu?llón
és 18 juhhodályon fölül újabb 12
juhhodályt és 8 sertéskutricát vál
laltak legyártásra október végébe, il
letve november közepére. Ebből 6

juhhodályt és 2 kutricát az erdőgaz
daság saját ácsbrigádja állít össze a
tsz-ek számára.
Szakmai munkájuk minden vona
lon emelkedő irányt mutat. A gépe
sítésben, az iparifatöbblet kihozatal
ban, az elmaradt tisztítások felszá
molásában, a felvásárlási terv telje
sítésében, a csemete-önellátás meg
valósításában egyaránt túlteljesítet
ték a kitűzött terveket. A fogatgazdálkodás veszteségét eltüntették, a
gépüzem I. negyedévi lemaradását
behozták. Különösen nagy jelentősé
gű, hogy a csemetetermelés vonalán
döntő fordulatot értek el az idei esz
tendőben és itt egyedül több mint
200 ezer forintos eredményjavulást
tudtak felmutatni. A jó munkának
egyik mozgatója volt az erdészeti ön
elszámolás teljes bevezetése.
A zamárdi erdőgazdaságnak az or
szágfásításban és különösen a Bala
ton partjának fásításában vannak je
lentős feladatai. Itt nagyjából kija
vították már a régebbi hibákat és az
új telepítések, fásítások komoly ered
ményeket ígérnek.

Első ízben ítélték oda a Nógrád
megyei KISZ bizottság most alapított
vándorzászlóját a fásításban legjobb
eredményeket elért fiatalok számára.
A vándorzászlót a salgótarjáni 211-es
számú ipari tanuló iskola fiataljai
nyerték el. Az iskola KlSZ-szervezetét az OEF is dicséretben és oklevél
ben részesítette.

fl pártkongresszus elé
Egész dolgozó népünk feszült
érdeklődéssel várja az MSZMP
pártkongresszusát. A kongresszusi
irányelvek nyilványosságrahozatala óta országszerte — erdőgaz
daságainkban és ipari vállalataink
ban is — megvitatták ezeket az
irányelveket és így módjában volt
a párt vezetőinek, hogy megismer
jék a dolgozó emberek vélemé
nyét, javaslatait, elképzeléseit. Az
ország közvéleménye megnyilvá
nult ezekben a megbeszélésekben.
A dolgozók magukévá tették az
MSZMP irányelveit és átértet
ték, hogy a követett politika helyes
volt. A párt a tömegek elé vitt
minden fontos kérdést, mert bízik
a dolgozókban s így kialakult a jó
együttműködés a dolgozókkal, a
bizalom egészséges légköre és
erre építve oldotta meg a párt
a kitűzött feladatokat.
A párt iránti megbecsülésüket,
tiszteletüket fejezték ki több és
jobb munkával a dolgozók az
egész országban. Az így elért
eredmények csak megerősítik azt
a meggyőződést, hogy nem túlzás,
nem irreális célkitűzés a szocializ
mus építésének meggyorsítása.
A pártkongresszus tanácskozásai
tól azt várja a magyar nép, hogy
az irányelvekben lefektetett célki
tűzések alapján kijelölje a mun
kafeladatokat, hogy gyorsabban
haladhassunk,
fejlődhessünk a
szocializmus megvalósításának út
ján.

A TÍZÉVES
Erdészeti Tudományos Intézet
jubileumi ünnepélyét ez év ok
tóber 27-én tartották meg a
Technika házában. Az ünnepség
során Partos Gyula, az ÉRTI igaz
gatója részletesen beszámolt az
erdészeti kutató munka múltjáról
és jelenlegi feladatairól. Majd
Szepesi Lászlónak, az ÉRTI igaz
gatóhelyettesének előadását ol
vasta fel Huszár Endre tudomá
nyos kutató a kiszállítási viszo

nyok vizsgálatának eddigi ered
ményeiről. Végül Járó Zoltán, az
ÉRTI tudományos munkatársa
tartott előadást a Fafajok értéke

lése

az

alomkutatás

tükrében

címmel.
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November — a kongresszus hónapja. Az üzemekben, gyárakban, a vas
úton minden nap új munkasikerek születnek. A kongresszusi verseny döntő,
befejező hónapjának lendületével, az új gazdasági év jól kezdett munkájá
nak első eredményeivel köszöntötték a Nagy Októberi Szocialista Forrada
lom évfordulóját az erdészeti dolgozók is.
A kongresszusi hónap küszöbén az OEF dolgozói aktívaértekezleteken
határozták el, hogy javasolják a főigazgatósághoz tartozó vállalatok és ter
mészetesen az erdőgazdaságok valamennyi dolgozójának: a kongresszusi
verseny keretén belül „kongresszusi hónap” elnevezéssel indítsanak moz
galmat a munka további javításáért, a gazdasági év elején esetleg tapasztalt
zökkenők kiküszöböléséért. A javaslat alapján a főosztályok a dolgozók bevonásával elkészítették
az irányelveket, amelyeket a MEDOSZ, vala
mint az Építő és Faipari Dolgozók Szakszervezete elnökségével egyetértés
ben javaslat formájában elküldték a gazdaságoknak, üzemeknek. Az OEF
vezetője és az OEF pártbizottságának titkára ugyanakkor levelet küldött a
főigazgatósághoz tartozó vállalatok dolgozóihoz; a levél közölte, hogy a fő
igazgatóság vezetősége és pártszervezete messzemenő segítséget nyújt a dol
gozók vállalásainak maradéktalan teljesítéséhez, illetve túlteljesítéséhez.
Felhívta a levél a figyelmet a többi között arra, hogy mennyiségi túlteljesí
tésekre csak ott törekedjenek, ahol biztosított az anyag és az előállított ter
mékek érékesítése. A fő mozgató erő a kongresszusi hónap idején a munka
minőségének javítása és az önköltség csökkentése kell, hogy legyen.

nyereségrészesedést hoz. Különösen
dicséretre méltóan teljesítették a gaz
daság dolgozói nyárasítási tervüket.
A tervezettnél 400 000 darabbal több
nyárcsemetét termeltek.
A miskolci erdőgazdaság kongreszszusi versenyének sikeréhez nem kis
részben járultak hozzá a lillafüredi
erdei vasút dolgozói; a kocsik jobb

Most

Három mondatban
a kongresszusi verseny eredményeiről
A sárvári erdőgazdaság a kongreszszusi versenyben egymillió forintos
felajánlást tett. A verseny jó meg
szervezésével és a közös munkával a
tényleges eredmény meghaladja az
1 150 000 forintot. Ezt főképpen an
nak köszönhetik, hogy a csemeteter
melési tervet száz százalékban telje
sítették, a fagyártmánytermelés te
rén jelentékeny többletbevételt tud
tak biztosítani a terv túlteljesítésé
vel és az értékesítés megszervezésé
vel, végül pedig sikerült a mezőgaz
daság veszteségét csökkenteni.
A gyulai erdőgazdaság kongresszusi
felajánlása 350 000 forint volt, ezzel
szemben ténylegesen mintegy 1,6
millió forint eredmény javulás vár
ható. A kiugró eredményt úgy érték
el, hogy a többletjövedelmet főleg a
fahasználat s azon belül a fagyárt
mánytermelés biztosította. De egyet
lenegy eredmény romló ágazat sem
volt (a vadászatnál mutatkozó kisebb
eredményromlás jelentéktelen szere
pet játszott).
A zalaegerszegi erdőgazdaságban
elérték a kongresszusi versenyben

Kéthetes házi motorfűrészkezelő tanfolya
mot tartottak a tamási erdőgazdaságban.
Markóczi István szakelőadó (jobb szélen)
magyarázatot tart

felajánlott eredmény javulást, főleg a
fakitermelés és a faragottfa-termelés eredményei biztosították a válla
lás végrehajtását. Hozzásegített az
is, hogy a csemetetermelés költség
alakulása egyensúlyban maradt, ha
nagyobb eredményj avulást nem is
hozott. Viszont megnehezítette a ked
vező mérleg alakulását, hogy az ere
detileg is veszteségesre tervezett me
zőgazdaság ráfizetése növekedett.
A nagykanizsai erdőgazdaság dol
gozói a múlt gazdasági év végéig
több mint 2 millió forinttal teljesí
tették túl termelési tervüket. Ennek
arányában a kongresszus tiszteletére
felajánlott vállalásuk összege is emel
kedett: a 205 000 forint helyett 579 000
forintot értek el. Szép sikerrel kezd
ték az új gazdasági évet is, az első
hónapban 6000 köbméter anyagot ter
meltek ki, több mint 1000 köbmétert
már át is adtak a FURLEM-nek.
A tamási erdőgazdaság szintén
sikerrel túlteljesítette kongresszusi
vállalását. A kongresszusi hónap
hátralevő részében tovább akarja nö
velni eddigi 990 000 forintos felaján
lását. Motorfűrészeikkel már a ter
melési idény első szakaszában maga
sabb teljesítményt értek el, mint ta
valy.
Különösen a takarékossági mozga
lomban értek el kimagasló eredmé
nyeket a székesfehérvári erdőgazda
ság dolgozói. 563 900 forint megtaka
rítást vállaltak a beruházási, felújí
tási és karbantartási munkáknál,
megtakarításuk eddig meghaladja a
770 000 forintot. Egyébként az erdő
gazdaság eddig 1 106 000 forintra tel
jesítette eredetileg 967 491 forintra
tervezett felajánlását.
A nyíregyházi erdőgazdaság dol
gozói számára a kongresszusi ver
seny az eddigi kilátások alapján

megkezdett vágásterület
erdőben

a tamási

kihasználásával, a műhelyi munkák
idejének és költségének csökkenté
sével, a gépek karbantartásával több
mint 200 000 forintos megtakarítást
értek el. A kongresszusi verseny ide
je alatt KISZ-brigádot alakítottak az
erdei vasútnál s a brigád szerződést
vállalt a takarékossági mozgalom ki
szélesítésére, a munkák minőségi el
végzésére.
Az egri erdőgazdaság dolgozói a
kongresszusi verseny eredményei kö
zött elsőnek említik a szállításnál el
ért sikereiket. A múltban az idegen
gépek használata olcsóbb volt, mint
a saját gépeké, az idén végre meg
fordult ez a helyzet: lényegesen job
ban és így olcsóbban tudtak gazdál
kodni saját gépeikkel. Ez is alapot
adott ahhoz, hogy eredeti, 450 000 fo
rintos felajánlásukhoz még 150 000
forintot pótoljanak.
A kongresszusi versenyhiradóban
a pápai erdőgazdaság nem dicseked
het kimagasló eredményekkel. A mű
szaki vezetők nem foglalkoztak kellő
súllyal a verseny szervezésével és a
szakszervezeti bizottság sem bizto
sította eléggé a verseny nyilvánossá
gát, így a dolgozók nem tudtak kel
lően bekapcsolódni a felajánlások
teljesítésébe. Az erdőgazdaság válla
lása eredetileg is meglehetősen ala
csony, 180 000 forint volt, de október
folyamán még ennek a vállalásnak
a teljesítése sem látszott biztosnak.

AZ ERDŐ
MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÁRA:
egy évre 60 Ft, /élévre 30 Ft
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Törődjünk többet sisakembereinkkel
Erdőgazdaságainkban
egy-egy
gazdasági év befejezése mindig újabb
határkövet jelent szocialista társa
dalmunk építésében. Fejlődésünk so
rán különös jelentőségű a most el
múlt év eredményeinek értékelése,
mert a Pártkongresszus tiszteletére
indított verseny során célkitűzésünk
volt az 1960. évben befejeződő há
roméves terv fontosabb mutatóinak
már ez évben való elérése, amivel —
többek között — megalapozhatjuk
az 1961-ben induló 15 éves erdőgaz
dasági távlati tervet is. Eredmé
nyeink, — az előzetes tájékoztató
adatok szerint, — túlszárnyalták .cél
kitűzéseinket. Tehát elmondhatjuk:
terveink teljesítése során jó munkát
végeztünk.
Ezúttal azonban nem annyira az
eredményekről, mint inkább az em
berekről szeretnénk beszélni, akik
kezdeményezéseikkel alapot adtak a
magasabb terveknek, biztosították a
megvalósítás feltételeit és fáradha
tatlanul dolgoztak az eredmények
biztosításáért. E hatalmas munka so
rán gazdálkodásunk szakirányítását
az erdőgazdaságok területén 637 er
dőmérnök, 424 erdésztechnikus és
2179 különböző képesítésű erdész vé
gezte.
Ünneprontás nélkül is meg kell
mondani, hogy az elért eredményeik
mögött komoly hiányosságok is meg
húzódnak.
A legelső és talán a legalapvetőbb
hiba, hogy gazdasági vezetőink leg
többször csak a terv és tényszámokat
látják; a minőség javítása, vagy az
eredményesség fokozása fontos, de az
már baj, ha ezek mögött nem veszik
észre az élő embereket, nem számol
nak éppen a tervek megvalósítóival.
Pedig ha ezt tennék, többek között
azt is látnák, hogy mennyire hiányo
sak a szakirányítás sorai: mind lét
számban, mind a legújabb követel
ményeknek is megfelelő szakmai fel
készültségben.
Komoly nehézség,
hogy éppen a munkákat közvetlenül
irányító kerületvezető erdészeik kö
zül csak 44 százaléknak van 10 hó
napos szakiskolai vagy ennél maga
sabb képesítése, emellett a legna
gyobb létszámhiány is — mintegy 10
százalék — itt jelentkezik. Ehhez kell
számítani még, hogy az erdészetveze
tők és erdészeti szakelőadók létszá
mának is nagyjából 6 százaléka
hiányzik, de nem teljes a létszám a
gazdaságok központjaiban sem. Mind
ezek a körülmények a legtöbb helyen
súlyosan éreztetik hatásukat, nem
várt kényszerhelyzeteket teremtenek,
amelyek megoldása a legtöbb eset
ben parancsolólag követeli meg a
sürgős intézkedéseket.
Sajnos általánosságban ezek a té
nyek és körülmények szabják meg
gazdaságaink kádergazdálkodásának
irányát, tartalmát és szükségességét,
s ez nem is egyszer súlyos elvtelenségig vezet. Lassan már általánossá
válik a kapkodás, a „tűzoltómunka“,
az „embervásár“, s ilyenkor minden

meggondolt tervszerűség megszűnik.
Ez a módszer pedig károsan növeli
a fluktuációt, amely éppen az erdé
szet terén jelent sokszor jóvátehetet
len veszteségeket. Ezek közül is a
legsúlyosabb a helyzet a hiányok
mindenáron való betöltésénél, s eb
ben sokszor az elvtelenség érvénye
sül. Például közvetlen tapasztalatból
ismerem, hogy az erdőmérnöki képe
sítéshez kötött munkakörök betöltése
érdekében az igazgatók „búcsújárá
sa“ indult a soproni főiskolára, ahol
egymásra licitálva tettek ajánlatokat
és Ígéreteket a fiatal mérnököknek.
Amelyik gazdaság pedig késve ér
kezett Sopronba, szinte szerencsétlen
nek érezte magát. Jórészt ennek az
eljárásnak köszönhető, hogy fiatal
mérnökeink elhelyezkedésüket ille
tően elbizakodottak, sőt már népgazdasági érdekeinket sértő feltéte
leket is szabnak. Persze az ajánlato
kat és Ígéreteket nem minden eset
ben és mértékben tudták az igazga
tók sem tartani — hatályos rendele
tek, lakásviszonyok stb. miatt —
ezért egyes fiatal szakemberek ré
széről jelentkezett az elégedetlenség,
az elkeseredés és végül a továbbván
dorlás, ami rengeteg erkölcsi és
anyagi kárral járt. Az esetek soro
zatai hizonyitják, hogy gazdasági ve
zetőink, — minden egymásközti köl
csönös megegyezés nélkül s anélkül,
hogy előzetesen megismerhetnék az
újonnan jelentkező szakember poli
tikai és szakmai értékét, tárgyaláso
kat folytatnak és egyezségeket köt
nek egyes állások betöltésére, köz
vetlenül a jelentkezővel. Esetleg ké
sőbb derült ki, hogy az illető nem is
alkalmas a kijelölt feladatok elvég
zésére, — és minden kezdődhet elöl
ről. Különösen áll ez a technikusok
és az erdészek esetében.
Nem ritka az sem, hogy gazdasá
gok személyzeti előadói járják az or
szágot és csábítgatják magukhoz a
szakembereket, sokszor a területileg
illetékes gazdaság vezetőinek tudta
nélkül. Lassan megszokottá válik,
hogy egy-egy személlyel néhány hét
után az ország másik részén lehet
találkozni, mint ottani dolgozóval. Az
így gondolkodó és cselekvő gazda
sági vezetők nem vállalják a céltu
datos, türelmes munkát igénylő ne
velést, ehelyett elvárják, hogy fel
adataikhoz jól képzett, hosszú gya
korlattal rendelkező szakembereket
kapjanak, — szinte „raktárról“. Nem
egyszer előfordult már, hogy megha
tározott munkakörökhöz szinte rendelésszerűen kértek tőlünk szakem
bereket és ha nem kaptak, mélysége
sen elkeseredtek.
A fluktuációk során az elvtelenség
másik formája is sokszor érvényesül,
amikor minden jót elmondanak vala
kiről, hogy megszabadulhassanak
tőle, vagy rossz véleményt adnak,
hogy visszatarthassák. Mindkét eljá
rás helytelen és feltétlenül elítélen
dő, mert ez semmi esetre sem szol

gálhatja sem az egyén, sem a gazda
ság jól felfogott érdekeit.
Szinte már a kisebb hibák közé
tartozik, hogy egyes gazdasági veze
tők a hiányok betöltésénél igen túl
zott követelményeket támasztanak;
hogy nem teremtik meg a fiatal és
idősebb szakemberek együttműkö
désének lehetőségeit; nem tesznek
semmit a magasabb képzettségű dol
gozók irányában megnyilvánuló alap
talan féltékenység ellen; vagy bá
tortalan előléptetéseikkel, kinevezé
seikkel nehezítik saját helyzetüket.
Ezeket a hibákat többen csak a
minden idényt kielégítő szakember
képzés fokozásával látják kijavítha
tónak. Pedig szakemberképzésünk
egyelőre nem elégíti ki az összes igé
nyeinket, — főleg létszámban nem.
Emellett vitatni lehetne az egész er
dészeti szakoktatás helyzetét is, kü
lönösen az alsó és középkáder kép
zés terén. Tehát a szakoktatás hely
zetének mielőbbi felülvizsgálata és
rendezése nélkül ezeket a bajokat
nem lehet enyhíteni, — megoldani
még úgy sem — különösen nem rö
vid időn belül.
Tehát önként merül fel a kérdés:
addig is hol találjuk a megoldás le
hetőségeit. különösen ha számításba
vesszük a következő tervidőszak te
rületnövekedéseivel, a bővített újra
termelés fejlesztésével és a belterjes
gazdálkodásra való fokozatos áttérés
sel járó, mindinkább jelentkező szak
ember szükségletet!
Saját erőnkből mindez megoldha
tó-e, vagy legalább is enyhíthető-e?
Véleményem szerint igen! Persze az
első és legfontosabb feladat az len
ne, hogy az üzemi terveket egészítse
ki a szakemberszükséglet előrelátó,
gondos tervezése. Emellett minden
elfogadható eszközzel és formában,
állandósítani kell szakembereinket.
Ennek érdekében meg kell szüntetni
minden létbizonytalanságot, úgy hogy
mindenki helyén érezze magát és
minden feltételt biztosítani kell mun
kájuk sorozatos sikeréhez. Alkalmaz
ni kell a céltudatos nevelő munkát,
hogy a szakember-szükségletet első
sorban helyi erőkből lehessen kielé
gíteni.
Bátor, de megalapozott előlépteté
sekkel, a bizalom nagyfokú előlege
zésével és állandó segítőkészséggel
olyan kádereket lehet nevelni, akik
a legnagyobb feladatok megoldására
is képesek. Erre már sok példánk
van, sok fiatal szakemberünk végez
felelősségteljes munkát főmérnöki,
gazdasági-előadói,
erdészetvezetői,
vagy szakelőadói munkakörben, tel
jes megelégedésre. Radikálisan fel
kell számolni minden felületességből
származó fluktuációt, de különösen
az e téren még nagymértékben meg
lévő elvtelenséget. Nem hiszem, ha
a gazdaságok egyre-másra cserélgetik
szakembereiket, ezzel javítják szak
ember-ellátásunk helyzetét. Nem sza
bad fukarkodni a jól megérdemelt
jutalmak, dicséretek, elismerések osz
tásával sem, de tudni kell, hogy a
helyénvaló és jól alkalmazott bírálat
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is helytállásra és kötelességérzetre
nevel. Általában el lehet érni, hogy
minden munkatársunk megelégedett,
bizakodó legyen és minden tudásá
val, erejével dolgozzék — velünk
együtt — a szocializmus építését biz
tosító mind nagyobb tervek megvaló
sításáért.
Úgy látom, a lényegesebb problé
mák megoldásának lehetősége a ke
zünkben van. Ha ezekkel a lehető
ségekkel gazdasági vezetőink is he
lyesen tudnak gazdálkodni, egyik ko
moly feltétele biztosítva van 15 éves
távlati terveink teljesítésének és meg
elégedéssel vehetjük számba majd
az újabb sikereket.
Huszta Nándor
OEF

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

Igazgatói értekezlet
Október közepén tartották meg
az erdőgazdasági igazgatók és fő
mérnökök szokott negyedévi igaz
gatói értekezletét. Ezúttal különö
sen súlyt adott a megbeszélések
nek, hogy az erdőgazdaság előtt
álló közvetlen feladatokat, az öt
éves terv célkitűzéseit, a tsz moz
galom fejlesztésével kapcsolatos
legsürgősebb
tennivalókat
dr.
Balassa Gyula miniszterhelyettes,
az OEF vezetője ismertette a ta
nácskozás résztvevői előtt, majd
az elmúlt gazdasági év tanulságait
és a következő gazdasági év szak
mai feladatait részletesen elemezte
Keresztesi Bélának, az OEF veze
tője helyettesének előadása. A fel
vetődött
kérdéseket széleskörű
vita során tárgyalták meg.

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

NOVEMBER -

--------------------------- u/itasi honap

A MÉDOSZ elnöksége és az Orszá
gos Erdészeti Főigazgatóság vezetője
valamennyi erdőgazdaság, vállalat
és intézet igazgatójához felhívást bo
csátott ki. A felhívás értelmében a
technikai színvonal további fejlesz
tése, a szocialista munkaverseny ki
szélesítése érdekében az újítások, új
módszerek széleskörű bevezetésével,
alkalmazásával 1959. november 1-től
december 1-ig újítási hónapot kell
szervezni. Ennek keretén belül be
kell számolni az újítási mozgalom je
lenlegi helyzetéről, az ez évi újítási
feladattervben meghatározott problé
mák megoldásáról. A felhívás fel
hívja a figyelmet arra, hogy esetleg
külön jutalmat tűzzenek ki az újítási
hónap alatt benyújtott legtöbb elfoga
dott újítás szerzője részére, vagy a leg
nagyobb várható megtakarítást ered
ményező elfogadott újítás szerzője,
illetve a legtöbb újítási feladattervi
pontot megoldó újító részére.

Új vonás a kooperációban
Makkay Zoltán osztályvezető
táviratot lobogtat. Nagykanizsáról
jött. Arról értesítik a főigazgató
ságot, hogy az új gazdasági év
első napján két vagon lemezipari
bükkrönköt indítottak útnak. A
táviratból azt is megtudtuk, hogy
a délzalaiak október 1-ig 300 m3
bükkrönköt termeltek ki.

—
szen
nem
köt?

Minderre hogyan kerül sor, hi
az erdőgazdaságok talán soha
szállítottak ilyen korán bük— kérdeztük.

— Az elmúlt gazdasági évben
erdőgazdaságaink mintegy 4000 m3
bükkel adósok maradtak. Nem
tudtak olyan rönköket szállítani,
amilyenekre a faipar terveinek
teljesítéséhez szükség lett volna.
A helyzetet csak nehezítette a fa
ipari vállalatok kongresszusi ver
senyének sikere, aminek nyomán
még több anyagra volt és van
szükség.
Különösen
lemezipari
minőségben hiányzott a bükk.
Ilyen előzmények után született
meg az a kívánság, hogy erdő
gazdaságaink előszállításként friss
vágású rönköket küldjenek a fel
dolgozó üzemeknek. Az ipar ké
rése megértésre talált. Ezt bizo
nyítja ez a távirat is, hiszen csak
október második felétől kellett
volna
szállítani
—
mondotta
Makkay Zoltán osztályvezető.
Ezek után persze arra is kíván
csiak vagyunk, mit szól mindehhez

a faipari főosztály.
— Üzemeinknek jó minőségű
bükkre és tölgyre van szükségük
— válaszolta kérdésünkre Mittel
mann Miksa osztályvezető. —• Az
elmaradt szállítások és a kong
resszusi verseny következtében
ugyanfis a rönkkészlet veszedel
mesen megcsappant. Különösen
veszélyeztette a jelentkező rönk
hiány a FURLEM munkáját már
szeptember második felében. Ha
nem jön a gyors segítség, bizony
baj lett volna.
—• Az előszállításokra továbbra
szükségünk van. Minél több
tölgyet kérünk. Nagy szükségünk
van
furnirgyártásra
alkalmas
tölgyre is. Bükköt főleg lemezipari
minőségben szállítsanak az erdő
gazdaságok.

is

— Szükségmegoldásnak tekinthe
tők-e ezek a friss vágásból származó
korai szállítások, vagy van valami
jövőjük? — kérdeztük.
— Mi nagyon jónak tartjuk és

az ipar örülne, ha az erdőgazdasá
gok megoldanák azt, hogy min
den évben már október elejétől
küldenének friss vágású fülledé—
kény rönköt. Már a tervbe így kel
lene beállítani. Véleményem sze
rint ez nem túlzott követelmény,
hiszen az erdőgazdaságok már
rendelkeznek motoros fűrészekkel,
van igájuk stb. Egy ilyen friss
vágású korai szállítás és feldolgo
zás viszont mind a fa fizikai
jellemzői, mind pedig az ipar
szempontjából (tárolási munka
csökkentése, kevesebb anyagrom
lás stb.) igen előnyös.
A főhatósági vélemények meg
hallgatása után felkerestük az
egyik legérdekeltebb vállalatot, a
Furnir- és Lemezműveket. Hajdú
József főmérnök szívesen válaszol
kérdésünkre.

— Az erdőgazdaságok kereken
800 m3 meghatározott minőségű
bükkel maradtak adósaink. Ezen
kívül a kapott rönkszállítmányok*
ból is mintegy 1000 m3 olyan
gyenge minőségű volt, hogy át
kellett adni fűrészárú gyártásra.
Ezek kövekeztében a lemezgyár
tás veszélybe jutott. Szeptember
közepén már elfogyott a bükkünk,
és két hétig anélkül dolgoztunk.
— A gyors segítségre nagy szük
ségünk volt. Éppen ezért örül

tünk a nagykanizsai erdőgazdaság
igazi szocialista támogatásának
és az októberre beígért 1800 m3
bükknek.
Együttérzésük
tanú
bizonysága az, hogy már szeptem

ber közepén elkezdték a kiterme
lést s eddig vállalt kötelezettsége
iknek — ha kellett akár vasárnapi
rakodással is — eleget tettek. És
még valami. Nemrégiben itt volt

az erdőgazdaság főmérnöke és
anyagforgalmi vezetője. Személye
sen eljöttek érdeklődni, hogy meg
vagyunk-e elégedve, mire volna
még szükségünk, miben tudnának
segíteni.
Ily módon mindjárt
könnyebben megy a munka —
mondotta végül Hajdú főmérnök.

Faipari szárító berendezések ter
vezéséről találunk érdekes tanul
mányt a Faipar, a Faipari Tudo
mányos Egyesület lapjának októberi
számában. A szerző a legújabb iro
dalmi adatok alapján ismerteti a
szárítás technológiai méretezésének
alapelveit.
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Nyárfagazdálkodási tapasztalatok Olaszországban
Szeptember 23-a és október 8-a közt tartotta
tizedik ülését a FAO nemzetközi nyárfabizottsága
Olaszországban. A tanácskozásokat Rómában, Ve
lencében és Torinóban tartották és a közbeeső idő
ben alkalom nyílt arra is, hogy az ülésszak részt
vevői behatóan tanulmányozhassák a Pó mentén
kialakult nyárfakultúrákat. A FAO meghívására a
tanácskozásokon háromtagú magyar küldöttség is
részt vett: dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az
OEF vezetője, Sáli Emil főosztály vezető és Kopecky Ferenc tudományos kutató.

A kéthetes konferencia értékes tapasztalatairól
lapunk olvasói számára Sáli Emil a következőket

mondotta el:
— A tanulmányút során bemutatottak több
irányú meglepetést hoztak nemcsak számunkra, ha
nem a nyárfabizottság ülésszakának sok más részt
vevője számára is. Elsősorban azt tapasztaltuk,
hogy a nyárfásitás Olaszországban igazi nemzeti
ügy. Több város vendégül látta a tanulmányút
résztvevőit, de akadt olyan város is, ahol népünne
pélyt rendeztek a tiszteletükre. Az a helyzet, hogy

nincsen út amely ne lenne nyárfával szegélyezve, a
dülöhatárok mentén ugyancsak nyárfák sorakoz
nak. Magánbirtokokon és állami gazdaságokon egy
aránt nagy kiterjedésű — Ültetvényszerű — nyárasokat láttunk. Jártunk nagykapacitású ládagyár
ban, amely a munkájához szükséges faanyagot sa
ját nyárfaültetvényén termeli meg. Ugyancsak fel
kerestük egy cellulózgyár többezer hektáros nyáranyagtermelő farmját: ez a gyár a saját területén
gondoskodik az üzem nyersanyag ellátásáról, s érde
kesség, hogy a gyár munkásai és az ültetvényen
dolgozók számára külön közigazgatási egységet
szerveztek és ebben a — mondhatnánk — „nyárfa
községben” a lakótelep, a vendéglő, az iskola, a
mozi, szóval minden a gyárvállalat tulajdonában
van.
— A másik alapvető és a korszerű nyárgazdál
kodás szempontjából iránymutató tapasztalatunk
az volt, hogy az olasz nyártelepítések teljesen meg
győzően bizonyítják: a nemesnyár kultúrnövény.
Ebből következik, hogy a nemesnyárak gyors nö
vekedéséhez éppen olyan belterjes művelésre van
szükség, mint amilyent a mezőgazdasági kultúr
növények igényelnek. Ezért láttuk azt ismételten,
hogy a nyárakat a mezőgazdaság számára is kiváló
talajokon telepítik. A tág hálózatú nyáras alatt zá

— Meglepő volt az is, hogy az olaszok milyen

erős méretű ültetési anyagot használnak. Általában
5—6 méteres nagy suhángokat ültetnek ki, de
összefüggő ültetvényeken is 3—4 méteres suhángokkal dolgoznak. Igen nagy gondot fordítanak a
nyárak nyesésére. Ugyancsak törődnek a kiültetett,
értékes nyárak védelmével, vékony dróthálóval,
nádkötözéssel és meszezéssel védik a törzseket a
nyúlrágás ellen.
—« Érdekes az is, hogy a folyómenti védőgátak,
az öntözőcsatornák koronájába, rézsűjébe is bátran
ültetik a nyárakat és nem aggódnak, hogy a nyárak
gyökérzete a gátrendszerben kárt tesz.
— Az olaszoktól kapott tájékoztatás szerint tíz
évvel ezelőtt mintegy 300 ezer köbméter körül moz
gott az évi nyáranyag-termelés. Ma már az olasz

nyár telepítések évi kitermelése 1,5 millió köbméter
körül mozog. A kísérleti állományok telepítése és
művelése kizárólag géppel történik. Egyébként is
a Pó völgyében az a legfőbb törekvés, hogy minél
szélesebb körben alkalmazzák a gépeket nemcsak a
talajművelésben, hanem jelentős mértékben a poro
zás és permetezés is géppel történik, minden ültet
vényen berendezkedtek a korszerű védelmi mun
kára.
— Két nyárfakutató intézet működik, az egyik
Róma mellett, a másik a Casale Montferrato-i a
Pó völgyében, ezt az utóbbit az ipar tartja fenn. A
kutatóintézetek
munkája alapján nyárfásításra
csaknem kizárólag az I. 214-es kiónt használják,
amelyhez Casale Montferratón szelektálás útján ju
tottak. A szelektálás munkáját itt Piccarolo pro
fesszor vezetésével végezték.
— Befejezésül azt kell mondanom, hogy azok a
fényképek és jellemző adatok, amelyeket a közel
múltban hazánkban megtartott erdőnevelési kong
resszuson Giordano professzor, a nemzetközi
nyárfabizottság elnöke bemutatott, egyáltalán nem

egyedülállók és a Pó völgyében több tízezer hek
táron a valóságban is megtalálhatók.

Kína megkétszerezi erdősültségét

ródásig mezőgazdasági köztes művelést folytatnak.
A talajt — még záródás után is — évente kétszerháromszor szántják a gyomtalanítás érdekében. Azt

Kína erdőterülete 97,16 millió hektár és az erdő
sültség 10,1 százalékos. Erdőben leggazdagabb az észak
keleti rész és az autonóm belső Mongólia. A legújabb
tervek szerint az erdőterület jelentős növelésével 10 év
alatt az erdősültséget meg akarják kétszerezni. 1958—
62 között 120 millió hektáron terveznek erdősítést és
erősen kívánják telepíteni a gyorsan növő fafajokat,
nyárakat, eukaliptuszt, fehérakácot, bálványfát stb.

is hozzá kell tennem, hogy a bemutatott nyárasok
nagyobb felében öntözéses módszerrel voltak meg
művelve. Mindezek alapján érthető, hogy ezeken a
nyárültetvényeken nem ritkaság a tízéves korban

velői

50 cm-es mellmagassági átmérő.
— Az olaszoknak az a véleményük, hogy a
nyárgazdálkodással erősen csökkenthetik a faanyag
importjukat, természetesen ennek ellenében hajlan
dók lemondani arról is, hogy mezőgazdasági termé
keket a korábbi mértékben exportáljanak.

vági/ázás repülőgépről

A klevei erdészetben (NSZK) a sűrű fiatalosokban
kísérletképpen repülőgépről végezték a trágyázást,
amely így javította a talajt és az állomány egészségi
állapotát, egyúttal csökkentette a károsítok támadásait.
Ez a módszer hasznosnak bizonyult, ezenkívül idő- és
munkamegtakarítással járt. A módszert a munkaerő
hiánya tette szükségessé és most általánosítani akarják.
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a debreceni erdőgazdaságban
—25 méteres szélességben, 100 kilo
méter hosszúságban. Az idén a Főcsatorna, valamint a vízfolyások
mellé 140 hektárnyi erdősávot tele
pítenek.
eggeltől-estig zúgnak a trakto
rok, a lánctalpasok az ebesi,
derecskéi és a többi csemetekertben,
a kiemelő gépek mögött osztályoz
zák, kötözik, vermelik a csemeték,
suhángok, sorfák millióit, a pótko
csis vontatók és teherautók alig győ
zik szállítani a jövő erdőit. 35 millió
csemetét, 380 000 suhángot emelnek
ki és szállítanak el ezekben a hetekben. Rekord termést“ takarítottak be tölgymakkból is: több mint 60
vagonnal gyűjtöttek össze, holott a
legbizakodóbb becslések is csak 16
vagonra számítottak.
A Hajdúság földje valósággal böl
csője a nyárnak, természetes tehát
hogy az erdőgazdaság dolgozói az
következő években még
idén és
inkább igyekeznek minden talp
nyárasok
alatnyi földet megnyerni
___
telepítésére. A gazdaság kötelezett
sége 85 hektár erdőfelújítási, illető
leg erdőtelepítési nyáras létesítése,
" '
előhasználati
ezenkívül 400 ’hektár
nyáras telepítése. Ugyancsak még az
idén ősszel az erdőnkívüli fásítások
ban 350 hektár nyárállományt létesí
tenek.
így, számokba és sorokba sűrítve
is kidomborodik a feladatok nagy
sága, pedig nem is érintettük vala
mennyit. Nem beszéltünk még pél
dául a gépesítésről, a gépek kihasz
nálásáról, pedig eredményes erőfeszí
téseket tesz a gazdaság, hogy emelje
a motorfűrészek teljesítményét. A
múlt gazdasági évben — sajnos kissé
körzeti
későn, csak februárban
szerelői hálózatot építettek ki, a sze
relők a helyszínen azonnal kijavitották a hibás motorfűrészeket, s így
egy-egy leltári fűrész teljesítményét
sikerült 1350 köbméterre emelni.
Az idén házi motorfűrészkezeloi
tanfolyamokat tartottak a termelés
megkezdése előtt, kiszélesítették
körzeti szerelői hálózatot, s ilyen
előkészületek után bizonyosra ve
szik, hogy legalább 1500, de inkább
2000 köbméteres átlagot érnek el fű'
részenként, ez pedig összesen 25 szá-

R

A Balmazújváros környéki mezovedo erdősávok madártávlatból

íz emelet magasságból nezunk
körül a tájon. A debreceni me
zőgazdasági akadémia kísérleti gazhibridüzemének tornyából
dasaga
csaknem olyan kép tárul elénk,
mintha alacsonyan szálló repülőgép
ből tekintenénk alá. És a táj így
madártávlatból minden magyarázat
nál, minden statisztikai adatnál meg
győzőbben mondja el, milyen égető
szükség van ezen a vidéken az erdő
sítésre. Sehol, ameddig a szem ellát,
egyetlen dombocska sem töri meg a
szántók, mezők, legelők síkját, s na
gyobb erdőterület sötétebb foltját is
hasztalan keresnénk. De mégis meg
pihenhet a szem a végtelennek tűnő
síkságon: a mezők, legelők sötétebbvilágosabb tábláit, mint a sakktábla
mezőit, erdősávok bontják szabályos
négyszögekre s a gazdasághoz ve
zető utak mellett is nyárfasorok áll

T

nak ort.

A kísérleti gazdaság KISZ-titkara
is elkísért bennünket ide a toronyba
amely, mint mondják a Hajdúság
legmagasabb épülete — s érthető
büszkeseggel mutat korul:
— Eddig körülbelül 350 hold me
zovedo erdosavot telepítettek a gaz
daság fiataljai a debreceni erdőgaz
Országúti nyaras kitermelése Nyirabrany
közelében. A darabolást motorfűrésszel
végzik

daság pontos fásítási tervei alapjan.
A fásítás terméstfokozó hatását már
most tapasztalhatjuk, pedig a legré
gebbi tölgy-nyár típusú sáv sem idő
sebb öt évesnél. Mégis az erdősávval
körülvett táblákon már mázsákban
tudjuk mérni a termésátlag növeke
dései.
lyen szépen erősödő sávokat la
tunk útunk további során Bal
mazújváros határában is, s ezeknek
jelentőségét akkor tudjuk igazán
megérteni, ha tudjuk, hogy az or
szág erdőben legszegényebb vidékén
járunk. A legnagyobb határú magyar
község, Balmazújváros 83 000 holdjáhold az erdő,
ból most is csak
tehát még az 1 százalékot sem éri el
az erdősültség, de néhány évvel ez
előtt még fél százalék sem volt. És
néhány év múlva?
A kérdésre az erdészetekben, a cse
metekertekben, a gazdaság központ
jában kapott válaszok, és az előző
évekénél is nagyobb ütemben meg
indult erdősítések, erdőnkívüli fásítások, a kiültethető csemeték,
hangok milliói valóban meggyőz
hetnek arról, hogy Hajdú-Bihar is
igyekszik megszabadulni a leggyen
gébben erdősült megye kétes értékű
jelzőjétől.
Az erdőgazdaság az idén ősszel 250
hektár erdőt újít fel, 350 hektárnyi
új erdőt telepít és 200 hektáron er
dőt pótol. Különösen nagy az erdőn
kívüli fásítások őszi terve: 711 hek
tár. A községek belterületén a KISZ
fiatalok már szorgalmasan ültetik a
sorfákat, suhángokat, bizonyára ha
marosan elérik a tervezett 165 hek
tárt. A Keleti Főcsatorna fásítása
szintén jelentős feladata az erdogazdasagnak. A csatorna két oldalán
összesen 500 hektárnyi erdősáv lesz,

I

zaleka lesz az évi fahasználati terv-

szervezés, jó együttműködés,
Joállandóan
ébren tartott ver

senykedv — ezekkel a jelszavakkal
találkoztunk leggyakrabban a gaz
daság területet jarva. A központban
pedig meggyőződhettünk arról, hogy
a szakmai vezetés milyen eredmé
nyesen támaszkodik a pártszervezet
re és a szakszervezetre. Az igazgatói
szobában együtt találtuk Vass Sándor
igazgatót, Boldor Béla parttitkárt és
Tóth Józsefet, az üzemi tanács elnö
két. Éppen a kongresszusi hónap
eddigi eredményeit vizsgálták s a
kongresszusi verseny keretebe illesz
tett újítási hónap „félidejét“ értékel— Az üzemi tanacs munkáját fő
ként két területen kell megerősíteni
— mondotta éppen Tóth József. —
Az újítómozgalomnál és a kultúréletnel. Az újításokat illetően a 24. he
lyen vagyunk a 32 erdőgazdaság kö
zött, kultúrgárdánk pedig egyáltalán
nincs. Most életrehívtuk az újítási
bizottságot, kulturális vonalon pedig
együtt fogunk működni a községek
és az állami gazdaságok KISZ szer
vezeteivel. Szorgalmazzuk, hogy Ebes
és Gut villanyt kapjon
Ebesen
mindössze 200 méter vezeték hiány
zik — s akkor mindkét hely televí
ziót kap. Guton november
7-én
klubszobát avatunk, ez Bánk, Haláp
és az erdőgazdaság központja után a
negyedik klubszobánk lesz. Rövide
sen Ebesen is berendezzük a klub
helyiséget, valamint az orvosi ren
delőt. Mindehhez megvan az anyagi
alapunk és reméljük az illetékesek
végre engedélyezik, az évek óta hasz
talanul kért szociális beruházásain
kat, az ebesi csemetekert, az epres
kerti rakodó, az apafai gépműhely
zuhanyozójának berendezését, vala
mint az epreskerti rakodó gépesíté
sét, mert itt évente 25 000 köbméter
anyag fordul meg és egyetlen rako
dógép sincs.
Az a véleményünk — teszik hozzá
búcsúzóul
hogy ötszörös élüzem
a SZOT és a Minisztertanács vándor
zászlójával kitüntetett gazdaságunk
több szociális támogatást érdemelne,
különösen
’
'
----- ha
figyelembe
veszik,
hogy a legeredményesebben működő
gazdaságok közé tartozunk.

Csemetekiemelés az ebesi csemetekertben

Szépén fejlődő fásítás a Keleti Főcsatorna mentén

(Urban Nándor felvételei)
Üzemben a suhángkiemelő a derecskéi csemetekertben

Megkezdődött az erdősítés a felsőpaci kerüld en
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75 éves

A FAIPARI TECHNIKUM

Az egész fás-szakmában jól
ismerik az újpesti faipari közép
iskolát. Nagyon sok jó szakember
került ki innen azóta, hogy 1883-

ban megindult az oktatás akkor
még ipariskolai szinten, összesen
három növendékkel.
— Az úgynevezett „középipar
tanoda“ 1879-től működött a Vili,

kerületi Bodzafa-utca egyik bér
házában — mondja dr. Takács
Ferenc tanár, az iskola történeté
nek alapos ismerője. Ennek építé
szeti, gépészeti és vegyészeti szak
csoportjához kapcsolódott 1883ban a faipari szakosztály, azzal a
célkitűzéssel, hogy „mint a fa
iparnak hazánkban legnagyobb
jelentőségre emelkedett ágait: az
építészet- és bútorasztalosságot,
esztergályosságot és a kocsigyár
tást fogják tanítani“.
A bérház rövidesen szűk lett és
1889-ben az egész iskola átköltö
zött a József krt. és a Népszínház
utca sarkán időközben felépült új
iskolaépületbe. Itt 1897-töl mint
felsöipariskola működött. Az ered
ményes oktatómunka nyomán az
iskola tekintélye évről-évre nőtt
és a tanulók száma is egyre szapo
rodott. Lassan ez az épület is
szűknek bizonyult, több tagozat
nak el kellett költöznie a Népszín
ház utcából. Ezek között volt a fa
ipari tagozat is, amely 1942-ben
tíjpestre költözött, a hivatását már
amúgyis betöltött és lassanként el
néptelenedett Újpesti Fa- és Fém
ipari szakiskola helyére. Ettől
kezdve önálló felsőipariskolaként
működött egészen addig, amíg a
felszabadulás utáni középiskolai
reform nyomán rövid ideig ipari
gimnázium, majd véglegesen ipari
technikum nem lett.

— 75 éves fennállása alatt 4638
növendék tanult iskolánkban —
vette át a szót Molnár János igaz
gató. — Az 1883—84-es tanév 3
növendékével szemben 1958—59-

ben már 240 tanulónk volt.
A 75 év alatt nem egy neves
szakembert adott intézetünk a
szakmának. Végzett növendékeink
között ma is vannak művezetők,
vállalati igazgatók, főmérnökök,
még minisztériumi főmérnök is
akad.
A fűrész- és lemeziparban is
dolgoznak, ha nem is nagyon

sokan, pl. Sajbán Pál, a Ládagyár
főmérnöke, vagy a fiatal Papp
Zoltán, a Furnir- és Lemezművek
nél. A kutatóintézetben is vannak
többen.
— Vannak olyanok is, akik
tovább tanulnak?
— Már azelőtt is akadtak vég
zett növendékeink, akik a Mű
egyetemre iratkoztak be. 1956. óta
pedig méginkább megnőtt a lehe
tőség a továbbtanulásra, miután
Sopronban, az erdőmérnöki karon,
faipari szak létesült. Évről-évre
több hallgatónk megy oda. Sze
retném kiemelni közülük Horváth
Ferenc 1957-ben végzett növendé
künket, aki végig kitűnő tanuló
volt, és Sopronból néhány hónapi
tanulás után mint ösztöndíjas, az
NDK-ba került egyetemre. Van
nak azonban végzett növendé
keink a brassói egyetem fűrész
ipari tagozatán és másutt is.
— Mennyire van tekintettel az
iskola oktatása az alapanyag
gyártó iparra? — kérdeztük meg
ezután.

— Oktatásunkban első helyet a
bútorgyártás foglalja el, majd az
épületasztalosipar következik. Je
lentős teret szentelünk azonban
?z alapanyagiparnak is. Amellett,
hogy igen részletesen tanítjuk az
anyagismeretet, alaposan foglal
kozunk a fűrész- és lemezipar, a

furnir-, bútorlap-, farost- és for
gácslemez gyártás technológiájá
val. Tanulóink gyakorlati ismere
teinek bővítése érdekében évente
többször is ellátogatunk a Furnirés Lemezművek telepére.
— Mi az oka akkor annak, hogy
a végzettek közül viszonylag keve
sen kerülnek a fűrész- és lemez
iparba?
— Fiataljainknak ma már nem
kell a iskola elvégzése után állást
keresni, mert a vállalatok, intéz
mények valósággal szétkapkod
ják őket. A fűrész- és lemezipari
vállalatok azonban ezideig nem
nagyon jelentkeztek. Egyedül a
Budapesti Fűrészek érdeklődnek.
Most folyik a tárgyalás Dorosz
Lajos igazgatóval, hogy a Fumirés Lemezmúvek társadalmi ösz
töndíjat adnának az egyik rászo
ruló növendéknek. Ez természe
tesen majd azután a FURLEM-hez
kerülne.
A hallottakon, úgy vélem, érde
mes elgondolkodni. Sok helyen
baj, hogy a kevés iskolát végzett,
de sok gyakorlati tapasztalattal
rendelkező idősebb szakemberek

idegenkednek az elméletileg kép
zettebb fiataloktól. De ez nem le
het oka annak, hogy az ipar ne ka
rolja fel a középfokú faipari képe
sítéssel
rendelkező
fiatalokat.
Mindenesetre az eddiginél bátrab

ban kellene meríteni a fűrész- és
lemeziparnak is az újpesti kin
csesbányából.
Fébó László

----------------- —.........................................................-

A zalai erdőgazdaságok szép eredményei
A két zalai erdőgazdaság dolgozói
is jelentős vállalásokat tettek a
kongresszusi verseny során. A zala
egerszegi erdőgazdaságban vállalták,
hogy százezer erdeifenyő-csemetével
többet nevelnek, mint amennyi a
tervelőírásuk. Ezt a vállalásukat több
letköltségek nélkül teljesítették, első
sorban azzal, hogy a leggondosabb
védekezési rendszabályokat
alkal
mazták. ígérték, hogy egy új cseme
tekertet létesítenek terven felül, ezt
ugyancsak végrehajtották.
A lenti erdészet körzetében, Bárszentmihályfa határában 12 hektár
erdőterület leégett. Az erdőmunká
sok vállalták, hogy felújítják a ki
pusztult területet. Megtették.
Vállalták, hogy gondosabb hossz
tolással az iparifamennyiséget 3 szá
zalékkal növelik: eddig 2966 köbmé
ter iparifát adtak terven felül. A
termelőszövetkezeti építkezések meg
gyorsításához 50 köbméterrel több
faragott fát ígértek a tervezettnél.
Ezt az ígéretüket is teljesítették.

A nagykanizsai erdőgazdaság dol
gozói vállalták a pártkongresszus
tiszteletére, hogy 18 mázsa luctobozt
gyűjtenek a tervben előírt mennyi
ségen túl. Eddig 42 mázsát gyűjtöt
tek. 800 ezerrel több csemete neve
lését vállalták a tervelőírással szem
ben, ténylegesen 1,2 millió csemeté
vel teljesítették túl a tervet a cse
metekerti területek növelése nélkül.
A nagykanizsai erdőgazdaságban
egyébként a vállalások teljesítését
havonta értékelték, a legjobb erdé
szeteket negyedévenként 5000 fo
rinttal jutalmazta a gazdaság vezető
sége és szakszervezeti bizottsága, a
legjobb munkacsapatok 1500—2000
forint jutalomban részesültek.
összefoglalva: a két zalai erdőgaz
daság a kongresszusi verseny során
eddig 700 ezer forinttal több értéket
adott
a
népgazdaságnak,
mint
amennyi tervelőírásában szerepelt.
Ágoston László
Zalaegerszeg
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Közelítési kísérletek az ERTI-ben
1. Az emberek és a lovak a part felé mozgatják el a rönköt,
hogy könnyebb legyen a rakodás
2. Nem árt, ha a hátulsó kerék alatt kissé lesüllyesztjük a
talajt

3. Még egy kis emelés és fent van a rönk eleje
4. A rönk hátulját négyen is emelik, mégsem bírnak vele

5. Egy oldalról — egykarú emelőként — használják fel a fel
hajtófákat ...

6. ... végre fent van a rönk
7. Lebiztosítják a láncot..

8. ... és a fogat a mintegy 12 mázsa terheléssel elindul a kí
sérleti terület felé. Mozgalmas volt a rakodás, de egy óra
hosszat tartott
9. Ugyanez a művelet a kísérleti kerékpárral. A felterhelés
ugyanazzal a rönkkel alig egy percet vett igénybe. A ló is
könnyebben húzza a fúvott gumiabroncson guruló terhet

Az anyagmozgatás volt mindig az erdész egyik leg
nehezebb feladata. Három-négy évtizeddel ezelőU még
10—20 km-re, sőt néha ennél nagyobb távolságra is fo
gattal szállították a fát. Szinte nem is használtak más
eszközt a közforgalmi rakodókig történő anyagmozga
tásra. Ilyen nagy távolságon kicsiny volt a teljesítmény
és nagyon sok fogatra volt szükség.A gépek megjelenésével megindult a fogatok viszszaszorulása. Először a kőpályás utakon vették át sze
repüket a gépkocsik, majd a jól járható földutakon is.
A traktorok — különösen a lánctalpasok — ma gyak
ran úttalan utakon is hordják a fát. A fogatok munka
területe egyre csökken, a mozgatás távolságával együtt.
Nemsokára eljön az idő, amikor a fogatok csak könnyű
terepen és csak igen rövid távolságra fognak közelíte
ni. Erre a munkára azonban a jelenlegi eszközök és
módszerek nem felelnek meg. A szekér, de különösen
a földön történő vonszolás kíméletlen közelítést ered
ményez, károsítja a termőtalajt, a lábon maradó állo
mányt és az újulatot egyaránt. Emellett a teljesítmény
is alacsony.
Az Erdészeti Tudományos Intézet gépesítési kutató
csoportja behatóan foglalkozik a korszerű fogatos köze
lítőeszközök kialakításával. Riporterünk egy k sérlet elő
készítésekor látogatta meg a Budakeszi Kísérleti Tele
pet. Az ÉRTI III. típusú, úgynevezett nagyméretű, uni
verzális kerékpárjának terhelési próbájára készültek. A
változatos — hepe-hupás — kísérleti terep közelében
nem volt megfelelő rönk, a próbákhoz pedig legalább
1 köbméter térfogatú anyagra volt szükség. A buda
keszi erdő gyenge termőtalajon áll. Nehéz volt megfe
lelő rönköt kiválasztani, az is 4 km távolságra feküdt
a kísérleti pályától. Szekér ment érte 4 munkással.
Képsorozatunk ízelítőt ad arról a munkáról, amit az
ilyen felterheléseknél ma is végzünk, de egyben arról
is, ami a jövőben vár ránk. Az új kerékpárok nullszé
riájának elkészítése ugyanis már folyamatban van.
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MA MÁR NEM KELL érvekkel bizonyítani,
hogy a nyárfatermesztés előnyös és szükséges. Az
OEF e tárgyban kiadott rendelkezését minden ille
tékes szerv megértéssel fogadta és a mindenfelé
látható új nyárültetések és fasorok bizonyítják a
máris elért szép eredményeket. Az efelett érzett örö
münk azonban mégsem egészen zavartalan, mert
egyes helyeken még mindig érzékeny károkat okoz
főleg a gomba okozta kéregfekély (Dothichisa populaea) és a baktériumos rák.
Kétségtelen, hogy az erdőművelési előírások
és a nyárak sajátos nevelési módszereinek szigorú
betartásán túlmenően a legbiztosabb módszer az,
ha a betegségeknek ellentálló fajtákat ültetünk.
AZ ELLENÁLLÓ FAJTÁKNAK keresztezés
sel történő kinemesítése a legcélravezetőbb, de
egyben hosszadalmas módszer is. Az alkalmazott
fajtának nemcsak ellenállónak, hanem tartósan
gyorsnövésűnek és ipari szempontból is kiválónak
kell lennie. A rezisztenciának mesterséges fertő
zéssel történő ellenőrzése nem ad teljes biztonsá
got; az állománynevelés során nem egy esetben
bizonyult fogékonynak az olyan fajta is, amelyen
a mesterséges fertőzés negatív eredménnyel vég
ződött. A többi kívánatos tulajdonság megítélése is
csak hosszas — kísérleti — telepítésekben, legalább
10—15 évig tartó megfigyelés alapján lehetséges.
A rezisztens fajták keresztezéses kinemesítését te

hát egybe kell kapcsolnunk a természetben rezisztensnek bizonyult, idősebb faegyedek, facsoportok
vagy állományok felkutatásával, hogy azokról vett
ivartalan szaporító anyaggal azonnal és megbízha
tóan végezhessük a telepítéseket.
Az a tény, hogy az őshonos fehér- és feketenyárainkat is megtámadja ez a betegség, arra utal,
hogy a fajok egyedeinek természetes változékony
sága mindig eredményez annyi ellenálló egyedet,

amennyi a faj megmaradását biztosítja. Elsősorban
tehát az új porondolásokon keletkezett mageredetű
települések anyagából kell kiválogatnunk a rezisz
tens egyedeket. Ezek között hibridmagoncokat is
fogunk találni, amelyek a heterozison alapuló gyors
növekedést és az ellenállóságot egyesíthetik ma
gukban.
KÖZTUDOMÁSÚ , hogy az első világháború
után „kanadainyár” néven az általánosan ismerte
ken kívül, a francianyárnak és több más fajnak
számos kiónját hozták be hazánkba. Ezek között
több olyat is találhatunk, amely külföldön, a
miénktől nem sokban eltérő természeti viszonyok
között rezisztensnek bizonyult. Ha ezeket felkeres
sük és meggyőződünk róla, hogy nálunk is mente
sek maradtak a betegségektől, hosszas további kí
sérletezés nélkül is rátérhetünk üzemi méretekben
való csoportosításukra, illetve telepítésükre. Ennek
az eljárásnak az a nagy előnye, hogy az előttünk

álló fa egyszerre biztos feleletet ad mindenre, ami
a telepítés, illetve az ipari használhatóság szem
pontjából fontos.
Mindennek az elvégzésére azonban az ÉRTI
kutatóinak még a most már megnövelt létszáma
sem elegendő; ebbe a munkába minden olyan er

dészeti dolgozónak be kell kapcsolódnia, akinek a
működési területén nyárállományok, vagy fasorok
vannak. Meg kell jelölni azokat a fákat, amelyek
akár morfológiai, akár fenológiai tekintetben el
térnek az eddig általában ismert nemesnyár fajták
tól, illetve a tenyésztett hazai nyáraktól és a fent
említett feltételeknek megfelelnek. Most ősszel a
fa külső ismertető jelei (kéregcserepek, törzs- és
koronaalak, az elágazódás módja, a levél és a rügy
alakja, színe, nagysága stb.), valamint a levélhul
lás ideje és a színeződés alapján ismerhetjük fel a
megszokottól eltérő formákat. Tavasszal különösen
a rügyfakadás ideje és a zsenge levelek színeződése,
valamint a fa ivara ad értékes útbaigazítást; ké
sőbb pedig a termés alaktani adatainak vizsgálata
vezet célra. De bekapcsolódhatnak ebbe a munkába
azok is, akiknek nincsenek idejük ilyen részletes
megfigyelést tenni, mert már az is értékes ered
ménynek számít, ha az erősen fertőzött állomány
ban olyan hazainyáregyedeket találnak, amely
a szomszédaival ellentétben egészséges maradt; a
nemes nyárak esetében ez csak akkor tekinthető
eredménynek, ha az ismert fajtákkal szemben
morfológiai vagy fenológiai eltérés is mutatkozik.

AZ UKRÁN ERDÉSZEK

Másodéves feketenyársuhángok a pörbölyi csemetekertben

főterve a 6 éves tervben az erdőtelepítés. Gyorsan növő
fafajokból — különböző nyarakból, füzekből, égerből,
akácból — kb. 750 000 hektár erdőt telepítenek és így
számításuk szerint a népgazdaság 25—30 év múlva
évenként 15 millió köbméter fához jut. A terv érdeké
ben 1958-ban 6 erdészeti gépállomás és 38 gépüzem lé
tesült. 1960—61-ben még 10 gépállomást és 41 gépüze
met állítanak fel. 1959 tavaszán már 130 000 hektáron
telepítettek erdőt, ebből 50 000 hektárt gyorsan növő
fafajokból.
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Fehér út kígyózik a Bakony
kellős közepén, Bakonybél és
Szárazgerence között, olyan terü
leten, amelyet eddig még fogattal
sem lehetett megközelíteni. Az új
úton most már gépkocsik robog
nak, 3270 hektárnyi területről
szállítják a fatömeget Franciavágásra. Gyorsabb és sokkal ol
csóbb a szállítás az úton: minden
köbméternyi fatömeg szállítása

amely az előző két évben a föld
munkáknak mindössze 37 száza
lékával készült el, viszont a teljes
kivitelezési összeg 45 százalékát

kereken 60 forinttal kerül keve
sebbe, mint eddig, ez pedig egy
év alatt közel fél millió forintot
jelent.
Az új út mellett még színes,
őszi köntösükben álltak őrt az
erdő fái, amikor október 14-én dr.
Balassa Gyula miniszterhelyettes,
az OEF vezetője ünnepélyesen át
adta a forgalomnak. Előzőleg
Németh János, a pápai erdőgazda
ság igazgatója ismertette az út
építésének körülményeit és mű
szaki adatait. A három méter szé
les, 9,3 kilométer hosszú makadámutat az ERDŐTERV mérnö
keinek tervei szerint építették. A
tervező mérnökök —• Szlanka Pál
és Németh Károly — figyelembe
vették a korszerű gépkocsiközle
kedés követelményeit s olyan
módszert alkalmaztak, amilyent
közforgalmú utaknál is csak most
kezdenek használni. Az út nem
tiszta körivekkel készült, hanem
úgynevezett klotoid, átmeneti íves
körivekkel, amelyek a legjobban
biztosítják a tehergépkocsik szá
mára az átmenetet az egyenesből
a körivekbe.
A főfeltáró úton kezdetben 7800
köbméter véghasználati és gyérítési fatömeget szállítanak, de ez
a mennyiség évenként emelkedik
majd. Az út építését 1958. áprili
sában vette át az erdőgazdaság a
IV. számú Mélyépítő Vállalattól,

szeteink, erdőgazdaságaink min
denkor járjanak jó úton, a szoci
alizmus építésének útján.
A megjelentek az avatás után
végigjárták az utat. Délben, az
építők tiszteletére rendezett ebé
den Balassa elvtárs kitüntetéseket
és pénzjutalmakat adott át az
építkezés
legjobb
dolgczóinak.
,,Kiváló Dolgozó“ kitüntetést ka
pott Rég er Antal építésvezető, el
ismerő oklevelet és pénzjutalmat
Weisz Géza munkavezető, Kele
men Sándor brigádvezető, Kasza
István, Gajdacsi Géza, Szórádi
Jenő, Szórádi Mihály, az építő
brigád tagjai, Veibl Elemérné
bérelszámoló, Ecsedi Sándor mű
szaki csoportvezető és Gáti János
beruházási előadó.

*

Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes el
vágja az utat elzáró szalagot

felhasználta.
Az
erdőgazdaság,
noha a nagy munka felkészület
lenül érte, gépparkja is csak az
építkezés folyamán vált teljessé,

18 hónap alatt, jelentős önköltség
csökkentéssel fejezte be az út épí
tését.
Németh János igazgató köszö
netét mondott az OEF segítségé
ért, főként a nagytej esi tményű út
építő gépekért, majd dr. Balassa
Gyula miniszterhelyettes elvágta
az utat elzáró nemzeti színű sza
lagot.

— Az új, jó útban egyben lás
sunk jelképet is — mondotta. —
Egybekapcsolódó, kollektív munka
eredménye ez az út, a fizikai dol
gozók éppen úgy büszkék lehetnek
rá, mint a mérnökök. Az OEF se-

Még nyers, zúzatlan köveken lé
pegetünk óvatosan Borsodi Imré
vel, a zirci erdészet vezetőjével. Az
épülő új utat gyönyörű, szálegye
nes bükkállomány szegélyezi, né
melyik törzs 35 méter magasan
szökik az őszi felhők felé. Az út
mentén a kiadós eső alaposan
megpuhította az agyagot.
— Rendkívül nagy szükség volt
már erre az új gyűjtőútra — mu
tat a fehéren púposodó kövekre az
erdészetvezető. — Az erdészet évi

fatermelésének mintegy 60 száza
léka erről a területről kerül ki,
mégpedig nagyrészt bükkből, te
hát a szállítás időhöz kötött. Vi
szont az agyagos talajon, amelyet
még kisebb eső is alkalmatlanná
tesz a közlekedésre, csak teljesen
száraz, vagy fagyos, hideg időben
tudtunk szállítani.
— A két és fél kilométeres pálihálási gyűjtőút fontosságát leg
inkább az mutatja, hogy már kez
detben 4000 köbméter fatömeget
hozunk majd le rajta, de a kiszál
lított fatömeg minden évben nö-
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A gyűjtőút építéséhez dömperek és fo
gatok szállítják a követ a közeli kőbá
nyából, majd kubikusok egyengetik szét

vekedni fog, s az út egész szállí
tási rendszerünk gerincévé válik.
Az erdőgazdasági beruházásban
épülő út költségei öt év alatt meg
térülnek. Építői kongresszusi fel
ajánlásként vállalták, hogy egy
hónappal a kitűzött decemberi ha
táridő előtt átadják a forgalom
nak, tehát még az ősz folyamán
megkezdődhet rajta a szállítás.
Az új útban bizonyos jelképes
séget is látunk: ezen és a követ
kező években építendő utakon az
erdészet új, mindig növekvő fel
adatok felé halad. Az úthálózat

fejlődésével arányosan emelkedik
a termelés. A zirci erdészet ter
melési feladata ebben a gazdasági
évben még 12 ezer köbméter, de
az 1960—61-es gazdasági évben
már 22 ezer köbméter lesz. A ter
melt mennyiségnek több, mint a
fele, 55 százaléka gyérítést fatö

meg.
A szállítás, mint minden ipar
vidéken, ahol nem könnyű mun
kásokat és idegen foltosokat ta
lálni, itt is sok gonddal járt. Most
már úgy látszik, megnyugtató
megoldáshoz közeledik. Az erdé
szet jó kapcsolatot épített ki a te
rületén levő termelőszövetkezeA. pálihálási gyűjtőút építése a zirci er
dészet területén. Sz-80-ashoz kapcsolt útgyalu munka közben

tekkel, az olaszfalvi Rákóczi és a
borzavári Alkotmány tsz. 2000
köbméter fatömeg kiszállítására
kötött szerződést.
Az emelkedő termelés hatása
az erdészet minden munkaterü
letén érződik. A szerfakihozatatal
49 százalék, a fagyártmánytermelés már most, a kongresszusi ver
seny idején 10 százalékkal emel
kedett és 38 ezer forint eredmény
javulást hozott. Az erdészet egé
szének eredményj avulása egyéb
ként 300 ezer forint, kevesebb,
mint 1957—58-ban volt. Ennek
okát a nehéz szállítási kürülményekkel magyarázzák, a télen ke
vés hó esett, így az olcsó szánkós
szállítást nem tudták alkalmazni.

A termelés emelkedésével mind
inkább előtérbe kerül a gépi ter
melés. Jelenleg csak 25 százalék
ban termelnek géppel, de ezt több
motorfűrésszel legalább 50 száza
lékra szeretnék emelni, sőt, ha
druzsbákat is kapnak, mint ígérik,
a 70 százalékot is elérik.

— Megnövekedett feladataink el
végzéséhez — mondja az új út vé
gigjárása után Borsodi Imre —
mindig több segítséget kapunk, új
utakat, új gépeket. De nem szabad
megfeledkeznünk arról a segít
ségről, amelyet a kongresszusi ver

seny adott és ad azzal, hogy állan
dóan ébren tartja a dolgozók ver
senykedvét.

Az idei gombamérgezésekről
A gombaidénynek már vége. Nem
árt, ha egy pillantást vetünk az
ezideig tudomásunkra jutott mérge
zési esetekre. Hatvankilenc gomba
mérgezésről van tudomásunk, bár
feltehető, hogy jóval több történt.
Az Egészségügyi Minisztérium 8200—
7/954. számú rendelete előírja ugyan
a gombamérgezések kötelező beje
lentését, mégis ezt gyakran elmu
lasztják. De a 69 eset is sok.
A 69 tudomásunkra jutott mérge
zésből 62 szerencsés kimenetelű volt
és 7 végződött halállal. A budapesti
kórházakba 42 személy került, Ózdon 12, Komlón 3, Dorogon 3, Pá
pán, Székesfehérváron, Móron 1—1,
Siklóson 4, Zalában pedig 2 személy
került kórházba, illetőleg orvosi ke
zelés alá. Az ételmaradékból vagy a
hányadékból többnyire megállapít
ható volt, hogy milyen gombák okoz
ták a mérgezést.
Gombafajok szerint így alakul a
statisztika: A hazánkban nagyon
gyakori gyilkos galóca (Amanita
phalloides) és közeli fajrokona a ra
gacsos galóca (Amanita verna) 19
esetben okozott mérgezést, s ezek
közül 7 halálos volt. 10 esetben a
világító
tölcsérgomba
(Clytocibe
phosphorea) okozott kellemetlen ha
tású. hányással járó rosszullétet. Ezt
a gombát még ma is sokan összeté
vesztik a nagyon kedvelt rókagombá
val (népiesen nyúlgomba, nyul'ca,
csirkegomba). A párducgalóca (Ama
nita pantherina) 6 esetben okozott
mérgezést, mert összetévesztették a
nagyőzláb gombával. A vöröstönkű
tinoruak: biztosan meg nem állapít
hat óan a sátántinorú (Boletus satanas)
és a tulajdonképpen nem mérgező
változékony tinoru (Boletus luridus)
5 esetben okoztak hasmenéses roszszullétet. Komolyabb mérgezést oko
zott 4 esetben a kerti susulyka
(Inocybe fastigiata) s a barna susuly
ka (Inocybe lucifuga), amelyeket na
gyon könnyen összetévesztenek a
mezőkön termő szegfűgombával (né

piesen csirkegomba, tyúkgomba). A
nagy döggomba (Rhodophyllus livi
dus) 3 esetben okozott mérgezést.
Sajnos a többi esetben nem állapí
tották meg, hogy milyen gomba
okozta a rosszullétet.
Pontos kimutatásunk nincs ugyan
arról, hogy hogyan jutottak az áldo
zatok a mérgező gombákhoz, de fel
tehető, hogy a vidéki esetek nagyobb
részében sajátszedésü gomba okozta
a mérgezést, míg a városokban háza
lóktól vásárolt, de sajátszedésü gom
ba is.
E szomorú statisztika intő például
szolgál mindnyájunk részére, mert
bár évről évre mind többet teszünk
a mérgezési esetek csökkentése ér
dekében, mégis a számok azt bizo
nyítják, hogy még mindig nem ele
get. 1960-ra népfelvilágosító munkát
szervez a Gombaszakoktatási Bizott
ság és segítségül hívja az Egészség
ügyi Minisztériumot, az Erdészeti
Főigazgatóságot, orvosokat és erdé
szeket egyaránt. Nem nézhetjük közönbösen, hogy felületességből, kellő
ismeretek hiányában gyerekek, csa
ládanyák,
családapák
pusztulja
nak el.
Schuszter Viktor
Erdélyi-Tengerdi:

PERMETEZÉS — POROZÁS
(III. kiadás)
Részletesen ismerteti a gyakorlat
ban legfontosabb permetezési, porozási tudnivalókat, a gyümölcsösben,
szőlőben és szántóföldön végzendő
vegyszeres védekezés módjait, a per
metező- és porozószereket, eszközö
ket. Foglalkozik az egyes növények
legveszedelmesebb betegségeivel, ál
lati kártevőivel, ismerteti a védeke
zés idejét, eljárását.
190 oldal.
Ara: 10,— Ft.
Kapható a könyvesboltokban, föld
művesszövetkezeti boltokban és a fa
lusi könyvárusoknál.
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című filmet

Az OEF szakemberei, az erdő
gazdaságok
tűzrendészeti felü
gyelői, a sajtó képviselői és a tűz
oltóság vezetői előtt október 30án mutatták be az Ég az erdő
című színes, ok tató jellegű filmet.
A vetítés előtt dr. Vágó Ödön, az
OEF elnöki főosztályának veze
tője üdvözölte a megjelenteket és
ismertette röviden a film törekvé
seit. A film már címében is vész
harangot kongja t — mondotta a
többi között — de ez teljesen
indokolt,
hiszen
köztudomású,
hogy fában szegény ország va
gyunk, minden .egyes facsemete,
nyársuháng,
minden
erdőállo
mány igen nagy értéket jelent.

A legtöbb kárt az emberi gonDermendzsin József:
ERDŐK JÖVEDELMÉNEK
VIZSGÁLATA
A tanulmány azt elemzi, hogy a
meglévő, vagy létesítendő erdők és
gazdasági fásítások milyen jövedel
met hoznak, továbbá, hogy a mező
gazdasági üzemek faszükségletét leg-

gyorsabban és leggazdaságosabban
milyen fafajok ültetésével és milyen
üzemmóddal lehet leginkább biztosí
tani.
11 ábrát és 7 becslési táblázatot
tartalmaz.
22 oldal.
Ara: 8,— Ft.
Kapható a könyvesboltokban, föld
művesszövetkezeti boltokban és a fa
lusi könyvárusoknál.

datlanság

okozza az erdőkben.
1955-ben 210, 56-ban 262, 57-ben
242, 58-ban pedig 218 erdőtűz
pusztított s a kár minden évben
meghaladta az 1 millió forintot,
sőt 1957-ben a 4 milliót is. De a
károk lényegében felbecsülhetet
lenek ,hiszen nem tudhatjuk, mi
lett volna abból az erdőből, ami
veszendőbe ment. Az idén eddig
245 erdőtűz volt s mint meg lehet
állapítani, 143 tűzesetet gondat
lanság okozott. Ezek előrebocsátá
sával nem szükséges tovább ma
gyarázni, miért volt a lehető leg
helyesebb a film témaválasztása.
Dr. Vágó Ödön megnyitó szavai
után dr. Balassa Gyula miniszter
helyettes, az OEF vezetője kitün
tetést és pénzjutalmat adott át a
film alkotói közül Lakatos Vincé
nek, a film írójának és rendező
jének, valamint Purczell Miklós
nak, a Budapest Filmstúdió opera
tőrjének.
A film megérdemelten aratott
őszinte sikert. A valósághű színes
felvételek, a Bükk, a Pilis, a gyar
matpusztai rezervátum legszebb
tájrészletei, a fordulatos, gyorsan
változó képek, a kitűnő aláfestő
zene és az egyszerűségében is meg
kapó kísérő szöveg élethűen adta
vissza az erdő életének változatos
hangulatait. A napfényes, üde
színekbe
öltöző
tavaszi
erdő
idillikus csendjét és békességét,
amelyet aztán oly durván tép szét
az emberi gondatlanság. Félelme
tes látvány a hol tűzvörösen izzó,
hol pedig a szürke füsttől szinte
fojtogató képsorokban a tűz pusz
títása, a rejtekhelyükről menekülő
vad riadt rémülete. A film leg
mozgalmasabb képei azok, ame
lyeken az ember — erdészeti dol
gozók, a falvak lakói, a tűzoltók
— felveszi a harcot a már-már
gátat vesztett tűzfolyammal, s
menti azt, amit az emberi könynyelműség pusztulásra Ítélt: az
erdő zöld aranyát.
A film bizonyára nemcsak szép
ségével ragadja majd meg a film
színházak
közönségét,
hanem
mondanivalójával is. Természete
sen ennek feltétele, hogy minél

többekhez szólhasson, minél több
előadásban vetítsék. Ezt kell szor
galmaznia a filmet gyártó Buda
pest Filmstúdión keresztül az
OEF-nek is.
b. k.
Új filmekről
Hazai filmgyártásunk egyik legújabb
alkotása a Kölyök, melynek története
napjainkban játszódik, Sztálinvárosban.
A főhőst — egy rövidrenyirt, kócoshajú,
overallos, bakancsos süldő leánykát —

a közkedvelt Töröcslk Marj alakítja, sok
bájjal, kedvességgel. A fiatal színésznőt
ezúttal ismét újabb oldaláról ismerjük
meg. Kölyök, árva kislány, a városka
egyik legrégibb ,,dolgozója.“ Az ő kissé
kúsza, zavaros életének révbejutását,
első, tiszta szerelmét kísérjük figyelem
mel. A férfi főszereplők: ifj. Szabó Gyula
és Zenthe Ferenc. Rajtuk kívül főleg a
rendezőt, Szemes Mihályt illeti dicséret.
Nehéz megszökni a váci fegyház sok
szorosan őrzött épületéből. E lehetetlen
nek látszó feladatot kísérli meg két poli
tikai fogoly, két kommunista, a Pár
lépés a határ című magyar filmben. A
film Mesterházi Lajos regényéből készült,
rendezője Keleti Márton. A főszerepeket
Szirtes Adám, Szabó Gyula, Várkonyi
Zoltán és Kiss Ferenc alakítják. Az iz
galmas történet, s a jó szereposztás ré
vén e film nagy érdeklődésre tarthat
számot.
Jól emlékszünk még a Szállnak a
darvak című kiváló szovjet filmalkotásra.
Hasonló
sikert ért el külföldön az
Emberi sors című szovjet film is, melyet
szinkronizálva mutatnak be rövidesen
hazánkban. Egy sokat szenvedett férfi
tragikus sorsa pereg a vásznon, egy em
beré, aki végigszenvedte a háború min
den borzalmát, szinte a halál torkából
tér vissza hazájába. Mi lesz e férfi to
vábbi sorsa, hogy alakul az élete, ezt
mutatja be az Emberi sors. A főszerepet
a népszerű Szergej Bondarcsuk alakítja,
aki ezúttal nemcsak mint színész, hanem
mint rendező is bemutatkozik. A feleség
szerepét Zinaida Kirijenko játsza, akit a
Csendes Don c. filmtriológiából ismerünk,
Natal ja megszemélyesítőjeként.
Csillagok címen láttuk a legújabb
keletnémet-bolgár közös filmet. Azoknak
a becsületes embereknek állít emléket,
akik a fasiszta téboly idején is megőriz
ték emberi mivoltukat és igyekeztek se
gíteni az ártatlanul szenvedők sorsán.
A történet egy német altiszt és egy zsidó
származású bolgár lány tragikus szerel
méről szól. A szokatlan téma és a szép
feldolgozás minden elismerést megérde
mel. Ezt a filmet is magyarra szinkroni
zálva mutatták be.
Végül egy világsikert aratott — s
ugyancsak
szinkronizált —
amerikai
filmről számolunk be, címe: A hetedik
kereszt. Anna Seghers regényéből készí
tették, rendezője Fred Zinnemann, a je
lenlegi amerikai filmgyártás egyik ki
váló képviselője. A főszerepet a világ
szerte ismert Spencer Tracy alakítja. A
film
történetének
jóformán
minden
részlete lélegzetelállítóan izgalmas. Hét
ember szökik meg a westhofeni koncent
rációs táborból, a biztos halál elől. Az ő
drámájuk pereg a vásznon. Hatan tragi
kusan végzik életüket. A hetedik. George
Heisler, (Spencer Tracy feledhetetlen
alakítása)
életveszélyes viszontagságok
után megmenekül. Az utóbbi évek egyik
legszebb filmje a Hetedik kereszt.

Fenyves Imre
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— Egyre több parkettalécre lesz
szükség — fut át a gondolat a láto
gató agyán, ha beférve az ÉM Par
kettagyártó Vállalatának Kárpát ut
cai telepére, meglátja a nagy építke
zéseket. Igen,
a nagy lakásépítkezési program
még több és még jobb minőségű
parkettát követel,
ehhez pedig még több és jobb friz
kell.
A parkettagyárban most a legiltékesebbet, Lakatos Gyula üzem
vezetőt keressük fel. Miután a gyár
tási folyamatban „a saját bőrén ér
zi“ fűrészeink és erdőgazdaságaink
munkájának minőségét, megkértük,
hogy lapunkon keresztül tájékoztassa
őket a felhasználók véleményéről és
kívánságairól.
— Kétségtelen
javulás állapítható meg a frízel
látásban
— mondotta az üzemvezető —, javult
a termékek minősége is. Ezt elősegíti
az is, hogy már nem vagyunk any
aira kiszolgáltatva a szállítóknak,
mint azelőtt, mert felnöveltük a
készleteinket. Ily módon nem kény
szerülünk bármilyen anyag átvéte
lére.
Az eredmények ellenére azn-nban még mindig vannak javítani való
fogyatékosságok. Ezek közül elsősor
ban arra szeretném felhívni a gyár
tók figyelmét, hogy
az utóbbi időben erősen felütötte
fejét a szú.
Ennek oka az, hogy egyes vállalatok
nem fordítanak elég gondot a meg
felelő tárolásra, a tárolóhelyen nem
fertőtlenítik a talajt.
Különösen
kifogásoljuk a szabványon felüli
szijácsosságot,
mert e téren még kevés a javulás.
Ez a hiba főleg az olyan fűrészüze
meknél fordul elő, amelyek a donga
termelés
hulladékából
gyártanak
frízt. Elsősorban ezeknél, de más
szállításoknál is elég sok még a csavartszálú, göcsös parkettaléc.
A legtöbb hiba azonban a szab
ványos méretek körül van;
tapasztalatunk szerint sok. üzemben
— és különösen vonatkozik az erdő
gazdaságokra — nem ismerik a szab
ványos méreteket. Az erdőgazdasá
gok sokszor „jól ráhagyunk, hadd
legyen bőven a beszaradásra és a
megmunkálásra“ jelszóval olyan mé
reteket szabnak, hogy a gépeink
„besülnek’4, mert nem tudják a sok
felesleges ráhagyást bedolgozni. A
méretekkel kapcsolatban a másik ké
résünk az lenne, hogy a szállítók
az egyes szabványos méretek szerinti
tételeket külön-külön küldjék. Az
erdőgazdaságok sokszor a legkü
lönfélébb méreteket összekeverve

szállítják, de nagyüzemek is elköve
tik azt a hibát, hogy
különböző méretű frízmáglyákat
egy vagonban szállítanak.
A máglyák persze a tolatáskor nem
egyszer összedőlnek, és nekünk kü
lön munkásokkal, napokig tartó
munkával kell a frízeket szétválo
gatni.
Végül meg kell említeni, hogy bár
talán legtöbb javulás a frízek ned
vességtartalmának csökkentése terén
van,
még mindig előfordul a 30 szá
zalék körüli víztartalom.
Ez nemcsak azért káros, mert feles
legesen sok vizet szállítunk, hanem
azért is, mert túlzottan igénybe ve
szi a szárítókapacitást, holott ez a
legszűkebb keresztmetszetünk
—
mondotta az üzemvezető. — Mind
ezen fogyatékosságok ellenére —
mint említette — sok a javulás.
Melyek azok a vállalatok és erdő
gazdaságok, amelyek az átlagosnál
jobban kielégítik a parkettagyár igé
nyeit, és melyekkel szemben merül
fel a legtöbb kifogás? — kérdeztük
búcsúzóul.
—• Általában
a nagyüzemek jobb terméket
gyártanak.
A termelés módja azonban — mint
említettem, pl. a dongatermelés mel
letti frizgyártás — befolyásolja a mi-

nőséget. Ennek következtében volt
legutóbb is vitánk a Budapesti Fű
részek Újpesti rakparti telepével.
Igen gondos, szakszerű munkát
végeznek a hárosiak, de
dicséretet érdemel néhány erdő
gazdaság is, így a szombathelyi,
a keszthelyi.
A legtöbb erdőgazdasággal azonban
sok a gond és baj. Sok a nagy
víztartalmú, csavartszálas és főleg
számtalan méretű parkettléc. A hi
bák oka egyrészt a szabvány nem is
merése, másrészt az, hogy egy-egy
erdőgazdaság kevés megfelelő anyag
gal gazdálkodik, s annak érdekében,
hogy egy vagont megtöltsön, mindent
mindenféle méretben összevág. így
volt például legutóbb a zamárdi
erdőgazdaságnál, ahol az átvevő 10—
20 százalékos selejt miatt nem akart
átvenni egy 75 m3-es tételt. Amikor
mégis leszállították, közel 20 ezer
forinttal kevesebbet fizettünk érte
minőségi kifogás miatt.
Mi nem emelünk kifogást az ellen,
hogy az erdőgazdaságok parkettalé
cet termelnek, de kérjük, hogy
mind az előállításban, mind a
tárolásban és szállításban legye
nek szakszerűek.
Mindenek előtt ismerjék meg alapo
san a szabványt. Ne legyenek hoz
zánk „jók“, vagyis ne hagyjanak rá
többet a méretre, és a szállításkor
ne kötözzék össze a frízeket dróttal,
mint a pécsiek, mert mindezek
felesleges bosszúságot és költséget
okoznak — mondotta befejezésül
Lakatos Gyula üzemvezető.

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

Előadás fakülkereskedelmünk kérdéseiről
Az Országos Erdészeti Egyesület,
valamint az OEF szakszervezeti bi
zottságának
közös
rendezésében
megtartott továbbképző előadás so
rozat keretében legutóbb Benedek
Attila, az OEF főosztályvezető je is
mertette a fakülkereskedelem egyes
kérdéseit. Érdekes és az export-im
port ismeretekben kevésbé jártas
erdészeti és faipari dolgozók számá
ra is világos képet adó előadásában
elsősorban azokat a fogalmakat és
módszereket ismertette, amelyekkel
fakülkereskedelmünk is dolgozik.
A külkereskedelem általános mód
szereinek ismertetése után rámuta
tott arra, hogy alapvetően elkülönít
hetjük a szocialista országokkal foly
tatott külkereskedelmünket a tőkés
országok külkereskedelmétől. A kü
lönbség az, hogy a kapitalista orszá
gokban a külkereskedelem a profit
nak, a gyengébb országok leigázásá
nak, kizsákmányolásának az eszköze,
a szocialista külkereskedelem vi
szont a kölcsönös egyenjogúságon
épül fel, újszerű, nemzetközi munka
megosztást fejleszt ki, ezáltal is elő
segítve az ország lakossága szükség
leteinek maximális kielégítését, a
termelőerők fejlesztését, az életszín
vonal emelkedését.
A továbbiakban a különböző áru-

csereforgalmi megállapodások mód
ját, a leggyakrabban használt fakül
kereskedelmi fogalmakat tárgyalta.
Előadásának jelentős részében fog
lalkozott a különböző szabványokkal,
a Nemzetközi Szabvány ügyi Szerve
zet feladataival, és végül a piacku
tatással. Rámutatott, hogy a faexport
piackutatásának még sok hiányos
sága van. A piackutatás egyik kez
deti eredménye azonban számunkra,
hogy a magyarországi feketedió-export iránt igen komoly igény kezd
jelentkezni. Előadását azzal fejezte
be, hogy külkereskedelmünket csak
igen jól képzett, felkészült dolgozók
tudják jól ellátni.
Az előadást több hozzászólás kö
vette. Speer Norbert (LIGNIMPEX)
rámutatott, hogy a külkereskedelmi
szerződéseket csak alapos szakmai,
műszaki ismeretek birtokában lehet
megkötni. Hangsúlyozta az ipar és a
külkereskedelem szoros együttmű
ködésének szükségességét.
Halász
Aladár (OEF) javasolta, hogy az elő
adás fontos témaköréből még to
vábbi előadássorozatokat rendezze
nek, elsősorban a faipar illetékes ve
zetőinek a részvételével. Kántor Já
nos (OEF) hangsúlyozta, hogy faipa
runkat az exportlehetőségek jobb ki
aknázása érdekében is centralizálni
kell.
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Hunter: Nem az oroszlánok voltak a legrosszabbak
Nemrég jelent meg Hunter Die
Löwen waren nicht die schlimmsten
című könyve, német és angol nyel
ven. Hunter 22 éves korától kezdve
élt Afrikában, ma kb. 75 éves. Ezidő
alatt mindvégig, mint „white bun
ter“, vagyis fehér vadász működött.
A „fehér vadászok“ mindig valamely
ismert afrikai vadászati irodával
vannak kapcsolatban, illetőleg annak
az alkalmazottai, természetesen csak
a vadászati idény alatt. Ez az idény
novemberben kezdődik és március
20-a körül zárul, amikor ismét kez
detét veszi az esős évszak, lehetet
lenné téve a közlekedést és vadá
szatot.
A fehér vadászoknak szinte ki
vétel nélkül kisebb-nagyobb saját,
vagy bérelt farm áll rendelkezésük
re. Erre azért van szükségük, mert
ott tartják össze és foglalkoztatják
az esős évszakban azokat a bennszü
löttek, akiket a szafarira — a va
dászati expedícióra — magukkal
visznek. Nem mindegy ugyanis, hogy
egy több hétig, de inkább több hó
napig tartó expedíción ismert, vagy
ismeretlen emberekkel kell dolgoz
niuk. Amikor eljön a vadászati
idény, a gazdával az élen otthagynak
csapot-papot, a farm egész férfisze
mélyzete teherautóra száll és megin
dul a szafárizás, természetesen vala
melyik gazdag külföldi vadász tár
saságában és számlájára.
Tehát Hunter is ilyen fehér va
dász
volt
Brit-Kelet-Afrikában,
Kenya és Tanganyika területén mű
ködött és a legjobbak közé számított.
Különösen
érdekesek
könyvének
szerencsétlenségekről szóló fejezetei.
Megállapítja, hogy Afrika sohasem
lehet annyira civilizált, hogy az otta
ni vadászat bizonyosfokú veszélyt ne
jelentsen. Szerinte a legveszélyesebb
afrikai vad az elefánt. A sűrű papi
rusz-, bambuszerdőkben, elefántfü
ves területeken, ahol általában tar
tózkodik, csak pár lépésről lehet rá
lövést tenni s veszélyessé teszi még
az a nyilvánvaló magasságkülönb
ség is, amely az elefánt és az ember
között van és aminek következtében
a lövést mindig csak bizonyos ked
vezőtlen szög alatt adhatja le a va
dász. Ellenállóképessége, rendkívül
vastag bőre és koponyacsontja is
előnyt jelent az elefánt számára,
ezért ez az állat már aránylag sok
vadász tragédiáját okozta.

Hunter ezzel természetesen nem
akarja lebecsülni az oroszlánt, pár
ducot, orrszarvút és kafferbivalyt,
bár hangsúlyozza, hogy a legártalma
sabb közülük az orrszarvú. Az ele
fánt után szerinte a kafferbivaly,
majd az oroszlán következik. A bal

esetek legnagyobb részét, mint írja,
az európai kaliberek okozzák, az Af
rikába került külföldi vadászok
ugyanis rendkívüli módon idegen
kednek az ottani fegyverektől. Mi
ennek az oka? Hunter szerint, aki
egy trópusi puskát a lőállásbán,
vagy lőpadon kipróbál, feltétlenül
megérzi a különbséget a szokott fegy
vere és az afrikai puska „rúgása“
között. Ez veszi el a kedvét az utób
bitól. Nem gondol arra, hogy amikor
vadra kell lőnie, különösen afrikai
vadra, akkor nemcsak hogy nem ér
zi a puskát, de még csak nem is
hallja. Igaz — folytatja a szerző —
hogy európai fegyverekkel is meg
lehet lőni az afrikai vastagbőrűeket,
vagy nagymacskákat, és ha helyben
maradnak annál jobb. A baj ott kez
dődik, amikor a vad nem marad
helyben és nem is a menekülést, ha
nem a támadást választja. Ilyen
esetben nincs lehetőség a pontos
célzásra, annál fontosabb tehát, hogy
a lövés a rossz helyen talált vadat is

megállítsa. Ezt pedig Hunter szerint
csak 11 mm-en felüli fegyverekkel
lehet elérni. Ö maga nem a- legna
gyobb afrikai kalibert, a 15,2 mm-es
fegyvert használta, hanem „megelé
gedett“ a 12,7 mm-es puskával és —
mint írja — ez a fegyver is tökéletes
biztonságot nyújtott vendégei és sajátmaga számára.
Talán érdemes még megemlíteni,
hogy Afrikában a hivatásos és a
sportvadászok veszélyes vadra nem
használják a szokásos ismétlő pus
kát, csakis a duplagolyós vadász
fegyvert. A duplagolyós puskánál
ugyanis két egymástól teljesen füg
getlen szerkezet áll rendelkezésre és
gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy
mindkettő egyszerre mondja fel a
szolgálatot.
Még egy érdekes megjegyzését idé
zem Huntemek, aki azt állítja, hogy
egészen más a helyzet, ha a vadász
riasztja meg a békésen pihenő
nagyvadat és más, ha a vad riasztja
meg a vadászt, vagyis ha a vad előbb
vesz tudomást az emberről, mint for
dítva. Az utóbbi eset a kedvezőbb,
mert ilyenkor a vad rendszerint in
kább a menekülésre gondol, mint a
támadásra és az ember a menekülő
vadra még mindig tehet lövést. Ha
a vadász tőr rá a vadra, az rendsze
rint túl közel van már és gyakran
támadással válaszol.
Dénes István
az Országos Erdészeti Főigazgatóság
Vadászati Osztályának vezetője

Szederjei Ákos: ŐZ
Szederjei Ákos vadászati szak
könyv sorozatának ez a negyedik ma
gyar nyelven megjelent kötete. A kez
dő vadászoknak és a kezdő vadőrök
nek írta a „Vadászok iskoláját“ (1956)
és a „Vadgazdasági alapismeretek”-et
(1957), a már gyakorlott vadászoknak
szólt a „Nyúl, fogoly, fácán“ (1957)
és nekik szól az „Öz“ is.
Az „Öz“, terjedelme 194 oldal, 92
ábrával (rajzok, fényképek, térké
pek).
Természetrajzzal
kezdődik,
majd az őz életét befolyásoló kör
nyezeti hatások tárgyalása után a te
nyésztés legapróbb részletéig, illetve
az őz vadászatának kérdéséig min
dent felölel, amit a vadásznak, vad
őrnek és a természet járónak tudnia
kell az őzről.
A könyv erőssége elsősorban a ren
geteg magyarországi kutatási ered
mény, adat, amelyekkel nemcsak
hogy egy csapásra elértük a legma
gasabb szintű külföldi szakirodalmat,
de sok tekintetben meg is előztük.
Ilyen például a gidaagancs-fejlődés
időszakának pontos megállapítása, a
minőségi őzállomány újszerű feldol
gozása, a tájegységenkénti agancs
méretadatoknak az egyes populációk
ra jellemző bemutatása, a fogak meg
jelenésének és cseréjének új ábrázo
lási módja, új kormeghatározási el
járások — a hasadék eltűnéséből, a
foggyökerek közötti állomány elmeszesedésének mértékéből, — az egye
di megfigyelési eljárás. Minden vad
gazda megszívlelheti, amit a „szabá
lyos állapottal“ kapcsolatban ír, mert

ma, amikor elsőrendű fontosságú ér
dek az erdő-mezőgazdaság és vadgaz
daság közötti helyes egyensúly, nem
a mennyiségi, hanem a minőségi ál
lomány elérése a célunk. Megszívle
lendő tanácsokat ad arra nézve is,
hogy ki, mikor, hol és hogyan selej
tezzen. Ha vadászaink csak ezt az
egyetlen fejezetet jól áttanulmá
nyozzák és aszerint járnak el, akkor
a szerző már sokat elért, mert a he
lyes selejtezés alapfeltétele a jó őz
állomány kialakításának.
Meg keill állapítanunk, hogy a
példányszámot túlságosan szűkre
szabták, 2200 példány elég kevés. Az
ábrák kivitelezése körül is vannak
hibák. Ugyanezeket a felvételeket a
külföldnek nyomott Zwölf Pfaden
című könyvben sokkal jobb kivitel
ben láttuk már. Ne csak a külföldnek,
adjunk jó kiállítású vadászkönyvet,
a magyar vadászok is megérdemel
nének ennyit! Hiányoznak a könyv
ből a kiállítási katalógusok agancs
méretadatai. Tudomásunk szerint a
kéziratban ezek megvoltak, nagy hi
ba volt a szerkesztés folyamán ki
hagyni őket.
A külső borítólap jobb, mint a
„Nyúl, fogoly, fácán“ borítója, de a
kötés inkább szépirodalmi jellegű,
vagy még inkább a serdültebb ifjú
ságnak írt könyvekhez és nem tudo
mányos szintű szakkönyvhöz való.
Az „Öz“ sikerét azonban ezek a
szépséghibák reméljük, nem zavar
ják. (Mezőgazdasági Kiadó. Ára: 22
forint.)
Vidra János
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Péterfay József halála
Szeptember végén, munkája köz
ben váratlanul elhunyt Péterfay Jó
zsef, a pécsi erdőgazdaság kárászi
erdészetének vezetője. A kitűnő és
széles
körben ismert szakember
1902-ben született, iskoláit Tapolcán,
majd az erdőgazdasági középiskolát
Tatán végezte. Erdészeti szolgálatát
1922-ben kezdte, mint segéderdész,
majd több mint két évtizedet töltött
a kistápéi uradalomnál, mint főer
dész. 1948-tól a pécsi erdőgazdaság
nál működött mint erdőgondnok,
üzemegységvezető és erdészetvezető.
Igen komoly munkát végzett az
1948-ban megindított első szakmun
kásképző tanfolyamok szervezése és
lebonyolítása terén.
Több évtizedes erdészeti szolgálata
alatt jóformán minden erdészeti ága
zatban értékes tapasztalatokat szer
zett, s különösen sokat foglalkozott
az apróvad tenyésztésével, nevelésé
vel és vadászatával. E téren értékes
irodalmi munkásságot is fejtett ki.
Példamutató, következetes szigor
ral irányította az állami erdők s az
erdészet kezelésére bízott egyéb tár
sadalmi tulajdon védelmét. Kitűnően
szervezte meg az erdők őrzését, a
rendőri és tanácsi szervekkel pedig
messzemenően együttműködött.
A
társadalmi tulajdon fokozott védel
me Péterfay Józsefnél nemcsak elv
volt, hanem folyamatos, élő cse
lekvés.
Halála nagy részvétet keltett az er
dőgazdasági dolgozók, valamint az
erdészetet környező falvak lakossá
ga körében is.

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

MAQYAR VADÁSZATI EXPEDÍCIÓ
INDUL AFRIKÁBA
Huszonnyolc esztendővel ezelőtt járt utoljára magyar vadász Afrika ős
erdeiben. Az akkori magyar vadászati expedíciót, amely igen sok értékes
egzotikus állattal gyarapította a Nemzeti Múzeum Afrika-tárát, Széchenyi
Zsigmond vezette. Közel három évtized után az idén ismét magyar ex
pedíció indul Afrika földjére. Az öttagú expedíció vezetője Dénes István,
az Országos Erdészeti Főigazgatóság vadászati osztályának vezetője lesz,
tagjai pedig valószínűleg Széchenyi Zsigmond tudományos kutató,
B ör ö czky Kornél, a lovasberényi vadgazdaság vezetője, dr. S zuny o gh
János, a Nemzeti Múzeum zoológusa és Schuller Imre, a Híradó és
Dokumentfilmgyár operatőrje.
A háromhónapos expedíció fő célja, hogy pótolja, illetőleg újra beren
dezze a Nemzeti Múzeum elpusztult Afrika-tárát s riportfilmben és úti
könyvben számoljon be a tapasztalatokról.

'JÓ

A Ládaipari Vállalat nagykőrösi telepén
felhalmozott gyümölcsládaelemek, ame
lyeket a Hungarofruct, mint selejtet, szál
lít vissza az üzemnek s a ládagyár ezek
helyett más — hibátlan — ládaelemeket
szállít díjtalanul. Holott a visszárut a leg
jobb esetben is csak 40 százalékos kiho
zatallal tudja ismét feldolgozni. Jól van
ez így?
Pálfalvi András gépkezelő a hasító sza
lagfűrészen szeleteli a nyárrönkből vá
gott prizmát mindig elsőrendű minőség-

Szolgálati fegyverek kiosztása
Kormányzatunk új rendelkezése
értelmében az erdészek és vadászok
ismét hatósági közegnek tekintendők.
Ezért 1959. folyamán 32 erdőgazda
ság mintegy 2300 erdésze és vadásza
részére, akik erre a felelősségteljes
szolgálatra méltók voltak, szolgálati
fegyvert kaptak. A szolgálati fegyve
rek jelentős részét már idén leszál
lították és ez az első olyan szolgálati
fegyver erdészeink kezében, amely
az állam tulajdona.
Zalaegerszegen
Szekeres Gyula
igazgató csoportonként osztotta ki az
új szolgálati fegyvereket. „Amikor
átadom — mondotta az ünnepélyes
alkalommal többek között — az erdé
szek szolgálati fegyverét, azt kívánom
és elvárom, hogy olyan becsülettel
viseljék hosszú szolgálati időn át,
amilyen bizalommal azt pártunk és
kormányunk a kezükbe adta.“
Erdészeti balesetelhárító értekezle
tet tartottak ez év május végén több
nyugati állam és Finnország részvé
telével. Ausztriában 1957 folyamán
a statisztika szerint a mező- és erdő
gazdasági balesetek száma a 61 000-et
is meghaladta és az 1948. évi szinthez
képest 257 százalékos növekedést je
lent. Halállal végződött 439 baleset,
20 százalékkal több, mint 1956-ban.

A ládagyártás egyre
gömbfát használ fel,
lalat szegedi telepén
rűtlenül

több fűz- és nyárde a Ládaipari Vál
a rönköket szaksze
tárolják

A gyártott ládaelemek szakszerű készle
tezése a Ládaipari Vállalat budapesti
telepén

Ugyanitt minőségileg kifogástalan gép
láda elemek, amelyekben a hazánkból
exportra kerülő gépeket szállítják ki

Ez a 250 KVA teljesítményű áramfejlesztő
generátor 1952-ben indult vándorútjára a
Szegedi Falemezgyárból a FURLEM-be,
m-’id onn^n a szolnoki fűrészüzemé" ke
rült, s végül 1955. december 20-án szeren*
esésen visszaérkezett Szegedre, de most
már a ládagyárhoz. Sehol sem került
beépítésre, ue a ladagyárban végre kide
rült, hogy a gerjesztő berendezése és
kapcsolószekrénye hiányzik. Azóta a gé
pet ócskavasként fedetlenül tárolják
(Balogh József felvételei)
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Újszerű
szakszervezeti tapasztalatcsere
Kétszer kétnapos tapasztalatcserét
rendezett október közepén a MEDOSZ, az OEF és az Országos Er
dészeti Egyesület a nagyatádi, vala
mint a szombathelyi erdőgazdaság
területén. A MEDOSZ kezdeménye
zésére szervezett, újszerű tapasztalat
cserén a dunántúli erdőgazdaságok
négy-négy szakszervezeti funkcioná
riusa vett részt; a tapasztalatcserével
a szakszervezetnek az volt a szán
déka, hogy az erdőgazdaságok leg
jobb szakszervezeti funkcionáriusai,
SZB és ÜB elnökök, bizalmiak, a
szakvonali munka egész keresztmet
szetét tanulmányozzák s ugyanakkor
a gyakorlati munka és a szakszerve
zeti élet összefüggéseit is több ol
dalról lássák.
Az első napon a nagyatádi erdő
gazdaság segesdi erdészetének ke
resztúti kerületét keresték fel. Itt
Horváth Imre kerületvezető adott
részletes tájékoztatást a munkáról.
Horváth Imre 27 éve dolgozik ebben
a kerületben s a résztvevők meggyő
ződhettek arról, hogy az erdősítések,
tisztítások, állományok kifogástalan
állapotban vannak. Horváth Imre ke
zeli az erdészet állandó csemetekert
jét is, ezenkívül mintegy kísérletkép
pen állomány alatti csemetekertet is
létesített, a nyiladékokban pedig
vándorcsemetekerteket helyezett el.
Érdekes tapasztalat volt, hogy a
vándorkertek hárs- és bükkcsemetéiben egyáltalán nem volt tavaszi
fagykár, míg a nyílt csemetekertek
ben ez igen jelentős volt.
A simongáti fagyártmány tér meló
üzemben különösen az újításokat ta
nulmányozták a résztvevők. Az üzem
dolgozói úgy alakították át fűrészü
ket, hogy egyméteres rönköt is be
foghatnak, így lényegesen több tűzi
fát tudnak feldolgozni fagyártmány
nak. Kedvező tapasztalatokkal távoz
tak a kaszói erdészet szentai fagvártmánytelepéről is. A telepet az
erdőgazdaság a vállalatfejlesztési és
igazgatói alapból, valamint önkölt
ségcsökkentési hitelből és felújítási
keretből létesítette. Elmondták a ta
pasztalatcsere résztvevőinek, hogy
ugyanezeknek az anyagi forrásóknak
a helyes felhasználásával négy iker
lakást, három fürdőt, egy melegedőt
és egy üzemi konyhát is tető alá ho
zott a gazdaság. Igen élénk a szentai
fagyártmánytermelő üzemben az újí
tómozgalom is. Horváth Ferenc kar
bantartó félautomata kör- és szalag
fűrészélesítő berendezést szerkesztett,
Pálfi István kezelő pedig célszerű és
igen olcsó iparvasúti kocsifordítót és
átemelőt konstruált.
A szombathelyi erdészet jáki ke
rületének munkáját ismertette Ma
ries Gyula kerületvezető erdész a ta
pasztalatcsere következő állomásán.
Maries Gyula a felszabadulás után
került a kerületbe s azóta jól kiala
kított állandó munkás gárdájával sok
rontott erdőt alakított át, csemete
kerteket létesített, amelyekből már
nemcsak saját kerülete önellátását

biztosította, hanem társkerületeket
is el tud látni.
Az első szakasz tapasztalatait öszszefoglalva, a résztvevők megállapí
tották: ahol a vezetők a szakszerve
zeti
funkcionáriusokkal
szorosan
együttműködve messzemenően tö
rődnek az emberekkel, ott nincsenek
munkaerőgazdálkodási gondok. Kife
jezésre juttatták azt a véleményüket,
hogy a közeledő szakszervezeti vá
lasztások során olyan dolgozókat vá
lasszanak a szakszervezeti bizottsá
gokba, akik egyesíteni tudják a szo
ciális és szakmai gondoskodást.
A tapasztalatcsere második része
már kevésbé járt ilyen egyöntetűen
kedvező tapasztalatokkal. A minta
szerű
rönöki fagyártmánytermelő
üzemnél
elismeréssel állapították
meg, hogy az üzem dolgozói az átla
gos kihozatalt 56 százalékra emelték,
a munkafolyamatokat jó technoló
giával rövidítették és lényegesen ol
csóbbá tették. így például bevezették
a szőlőkarók felvágás előtti kérgezését, ami az jelenti, hogy ugyanazt

A Budapesti Erdészeti SC labdarúgó
szakosztályának eddig kevésbé ismertetett
munkájáról szeretne most lapunk egy
kissé részletesebb beszámolót adni. Ez a
terület a labdarúgás utánpótlása. Az er
dészet ifjúsági csapatát a vezetőségnek
teljesen újjá kellett szervezni, mert az
elmúlt bajnoki év tavaszi fordulóján a
csapat több tagja kiöregedett. Ezzel az
új csapattal indultak az ifik a budapesti
II. osztályú ifjúsági bajnokságban, amely
a Senior NB III-nak felel meg. Annak el
lenére, hogy a csapat igen nehéz csoport
beosztást kapott és teljesen új összeállí
tásban játszott, már az első mérkőzéséin
elég jó eredményeket ért el. A Szállítók
kitűnő együttesétől csak balszerencse kö
vetkeztében nem tudták elhozni az egyik
pontot, hanem 1:0 arányú vereséget szen
vedtek. A csapatnak különösen a vé
delmi alakzata erős, amelyet mutat az
is, hogy a tavalyi csoportbajnok UTTE
csapata, amelyben 5 ifjúsági válogatott
is játszott, saját pályáján az Erdészeti
ifiket csak nehezen tudta 2:0 arányban
megverni. Már az első két mérkőzés is
megmutatta, hogy nehézségek elsősorban
a csatársornál vannak. A Magyar Pamut
elleni harmadik mérkőzésen is • számta
lan meddő támadásokat vezettek, s ép
pen a hiábavalóság miatt tört le a csapat
annyira, hogy a mérkőzés utolsó öt per
cében kikapott. A vereségek okát felis
merve a vezetőség néhány cserét hajtott
végre, aminek következtében a csapat
harci szelleme annyira javult, hogy a
Láng-gyár pályájáról, a Láng SK csapatá
tól sikerült az egyik pontot elhozni.
Az újonc csapat, amely a múlt évben
kezdte meg működését, váratlanul jó
kezdéssel lepte meg nagyszámú szurkoló
táborát. Első mérkőzésükön a csoport
egyik éllovasát a Bp. Gyárépítők csapa
tát győzték le 1:0 arányban, majd a Tűz
oltó Dózsa ellen idegenben 4:0-ra, a Kü
lönleges Villamosgép SK ellen pedig ott
hon 4:l-re győztek. Ezekkel az eredmé
nyekkel a csapat csoportjának első he
lyén áll.
Az újonccsapatnak példát mutató szur
koló tábora van. A szurkolók elsősorban

a darabot nem kell többször kézbe
venni.
A Nyugat-magyarországi Fűrészek
szombathelyi telepén viszont nem a
legkedvezőbb tapasztalatokra tettek
szert. Annak ellenére, hogy az itt
feldolgozásra kerülő anyag lényege
sen jobb minőségű, mégis sokkal
több selejt és hulladék született a
szemük előtt, mint a fagyártmány
termelő üzemekben. Lehet, kényszer
megoldást választottak a fűrészek
dolgozói, amikor jó minőségű rönköt
vagdaltak apró parkettafríz dara
bokra, igen sók hulladékkal, de a
résztvevők megállapították: semmi
lyen körülmény nem indokolhatja az
a nyagpocsékolást.
Nem volt szerencséjük a résztve
vőknek a szombathelyi Faforgácsle
mezgyárral sem: üzemhiba miatt a
gépsor állt, így csak „elméletben“
kaphattak tájékoztatást a nemrégi
ben felavatott gyár működéséről.
Bár a négynapos tapasztalatcseré
nek éppen a vége nem volt jó, a
résztvevők mégis abban összegezték
benyomásaikat, hogy sok hasznos ta
pasztalatra tettek szert, amelyeket a
szakvonali és a szakszervezeti mun
kában
egyaránt gyümölcsöztetni
tudnak majd.

a pálya környékéről és a játékosok csa
ládtagjainak köréből toborzódnak. Csapa
tuknak olyan lelkesedéssel szurkolnak,
hogy még idegenbe is elkísérik a fiúkat
és nem egyszer lelkes biztatásukkal se
gítik őket győzelemre.
A szakosztály első csapata hullámvölgy
be került. A mezőnyben olyan jól játsza
nak, hogy az egyik elvesztett mérkőzés
után egy szövetségi ellenőr megjegyezte:
,,ha pontoznák a játékot, fölényesen első
helyen állna az Erdészet, de sajnos a fut
ballban gólt kell rúgni“. A kapu előtti
tehetetlenség következtében a legutóbbi
hat mérkőzés eredménye négy vereség
és csak két döntetlen. A csapat így a ti
zedik helyre csúszott le.

Az asztalitenisz szakosztály eddigi mér
lege dicséretes. Különösen a lányok büsz
kék. Van is mire. Nézzük csak részlete
sen:
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Budapesti I. o. férfi csapat 3
Kerületi I. o. férfi csapat
5

2

1
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1
Fiú ifjúsági csapat
—
1
3
Igaz persze az is, hogy a Bp. I. o. női
csapat már megfelelő rutinnal játszik,
ismeri ellenfeleit, míg a férfi csapat csak
most ismerkedik az I. osztályú csapa
tokkal.
’
A nagypályás NB I-es férfi kézilabda
csapat is úgy indult az őszi fordulóban,
mint a labdarúgók. Első mérkőzésein je
lentős győzelmeket aratott, de három
megnyert mérkőzést három vesztett kö
vetett. Ennél lényegesen jobban indult —persze gyengébb ellenfelekkel szemben —
a Budapest I. o. kispályás csapat, mert
5 nyert mérkőzéssel szemben csak egyet
veszített el. A serdülő csapat eredménye
egy győzelem, két döntetlen és három
vereség.
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♦I*R*E*K
Megnyílt a sárvári
szakmunkásképző
iskola
Sárváron, a volt Mezőgazdasági
és Erdészeti Gépkezelői Szakis
kola helyén 90 résztvevővel meg
kezdődött a kétéves erdészeti
szakmunkásképző tanfolyam. Az
iskolára a sárospataki erdőgazda
ság 15, a miskolci 13, a pécsi 18,
a tatabányai 13, a győri 10, a szom
bathelyi 11, a bajai erdőgazdaság
pedig 10 dolgozót küldött. A le
endő
erdészeti
szakmunkások
három hónapig tanulnak a szak
iskolán mint bentlakók, majd az
erdészetekben vesznek részt gya
korlati munkán. A. tanulást lénye
gesen megkönnyíti, hogy megfelelő
tankönyv áll a hallgatók rendelke
zésére.
A szakmunkásképző szakiskola
kezdeti tapasztalatai azt mutatják,
hogy egyes erdőgazdaságok nem
jártak el elég körültekintően a
tanfolyamra küldendő dolgozók
kiválasztásánál. A dolgozók későn
és kevesebben érkeztek Sárvárra,
mint ahogyan az erdőgazdaságok
jelezték részvételüket. Követendő
példa a pécsi erdőgazdaság eljá
rása, ahonnan felelős vezetővel,
tankönyvekkel felszerelve érkez
tek a hallgatók. A bajai és a sár
vári erdőgazdaság viszont nagyon
kevés gondot fordított d> lgdzóí
előkészítésére.

Fűrészek igazgatójának, főmérnöké
nek és mérnökének, Végül Varga Jánosnénak, az ÉRDÉRT osztályvezető
jének.
A Hatvan—Salgótarján közötti
műút fásítását vették tervbe a
nógrádi fiatalok. A munkát rövi
desen megkezdik. A nógrádi KISZszervezetek egyébként az őszi erdőnkívüli fásítások során 100 000
facsemete elültetését vállalták.
Az Erdészettudományi Közlemé
nyek — az Erdőmérnöki Főiskola
Évkönyve — 1958-as 2. száma most
jelenik meg és tartalmazza a főis
kola jubileumi ünnepségeinek elő
adásait. Az Évkönyv mellékleteként
kerül kiadásra L e s e n y i Ferenc
nyugalmazott egyetemi tanár írása:
A Selmecbányái Erdészeti Tanintézet
története 1808—1846-ig. A jövőben
az Erdészettudományi Közlemények
már folyamatosan jelenik meg évente
kétszer, tartalmazza a főiskola okta
tóinak kutatási eredményeit s a fő
iskola életénék nevezetesebb esemé
nyeit.

Megjelent az OEF Szakszervezeti
Híradójának 2. száma. Az új híradó
az előzőnél is részletesebben és ér
dekesebben számol be a főigazgató
ság szakszervezeti életéről. A többi
között Mosonyi Jenő az MSZMP kö
zeledő kongresszusának téziseivel
foglalkozik, Keresztesi Béla a nem
zetközi erdőnevelési konferencia ta
nulságait összegezi, dr. Vágó Ödön a
mezőgazdasági kiállítás tapasztala
tairól számol be, Radó Gábor pedig

Húsz hold öntözési tervét készí
tették el az Erdőmérnöki Főiskola
KISZ-tagjai a magyarfalvi termelő
szövetkezet részére. Ugyanakkor az
általuk patronált sopronkövesdi
termelőszövetkezet számára 5 kilo
méter hosszú köves út teljes terv
dokumentációját dolgozták ki. A
főiskola kültúrgárdája november
21-én nagyszabású kultúrműsort
ad a sopronkövesdi tsz részére.
Az állami erdőgazdaságok könyv
viteli rendjének és 1958—59. gazda
sági évi évzáró mérlegbeszámolójá
nak szabályozása. Az Erdészeti Ér
tesítő legutóbb megjelent ez évi 42—
43. száma közli a pénzügyminiszter
176/1959. számú utasítását az állami
erdőgazdaságok könyvviteli rendjé
nek szabályozásáról, valamint a pénz
ügyminiszter 167/1959. számú ute vi
tását az állami erdőgazdaságok l‘,5f
—59. gazdasági évi évzáró mérleg
beszámolójáról. Az utóbbit kiegészíti
a mérlegbeszámolók elkészítésének
és az ide vonatkozó nyomtatványok
kitöltését szabályozó utasításoknak
módosítása.

------ «W»----------------------

A Budapesti Pártbizottság újravá
lasztása során dr. Balassa Gyula
miniszterhelyettes elvtársat, az OEF
vezetőjét a párt bizottság póttagjai
sorába választották.
Kormánykitüntetések. A Népköz
társaság Elnöki Tanácsa a termelés
területén elért kimagasló munkájuk
elismeréseként a Szocialista Munká
ért Érdemérem kitüntetést adomá
nyozta Kocsmár Ferenc főosztályvezetőnekj Szűcs Ferenc főosztályve
zető helyettesnek, Lonkai János osz
tályvezetőnek, Huszta Nándor osz
tályvezető helyettesnek az OEF dol
gozói közül, valamint Partos Gyulá
nak, az ÉRTI igazgatójának, Debre
ceni Imrének, a nyíregyházi erdő
gazdaság igazgatójának, Hangyái Ti
bornak, Wéber Józsefnek, Schmidt
Ernőnek, a Nyugatmagyarországi

a Szovjetunió fakitermelési munkái
nak gépesítését ismerteti. A híradót
gazdag kultúr- és sportrovat egészíti
ki.
A soproni Erdőmérnöki Főiskola
KISZ tagjai a szocialista vállalás új
érdekes formáját valósították meg. A
vállalásaikat kis könyvecskében jegy
zik, hogy miképpen dolgozik, tanul
és él szocialista módon. így tehát bi
zonyos követelményeket vállalnak az
aktív politikai és tanulmányi munká
ban, sportban és a kulturális tevé
kenységben. Ugyancsak a világnézeti
nevelés, a társadalmi munka, a hon
ismeret és a hazavédelem terén is
tesznek vállalásokat ugyanúgy, mint
a falu szocialista építésében, a fő
iskola problémáinak megismerésében,
esetleg jármúvezetési vizsga vállalá
sában.
A balesetek számának csökkentése
és megelőzése érdekében az OEF fe
gyelmi vizsgálatokat folytat több
baleset ügyében. Legutóbb a Szegedi
Falemezgyárban bekövetkezett halá
los baleset miatt indítottak fegyelmi
vizsgálatot. A baleset áldozata Balta
László rakodómunkás, akire a vasúti
kocsiból a rakodással átellenes olda
lon rönk zuhant. Barta olyan súlyos
belső sérüléseket szenvedett, hogy
kórházba szállítása után meghalt.

A bánki erdészetnél is teljes erővel meg
indult az őszi erdősítés. A felsőpaci ke
rületben Vass Sándor a debreceni erdő
gazdaság igazgatója (balról a második)
megbeszéli az erdősítés ütemét Budaházi
Gyula kerületvezető erdésszel, Juhász
József alsópaci kerületvezető erdésszel és
Kiss Lászlóval, a bánki erdészet
vezetőjével

Hollandia erdőterülete mindössze
260 000 hektár, vagyis az ország te
rületének 7,2 százaléka. Az egész er
dőterület 62 százaléka magánszemé
lyek birtokában van, a maradék meg
oszlik az állam és a közösségek kö
zött. Az állományok 74 százaléka
fenyves. A lombfák között a tölgy,
a bükk és a nyár áll az első helyen.
A szél ellen egyre fokozódó erdőnkívüli fásítással védekeznek. Az évi
750 000 köbméter hozadék csak egyheted részét fedezi az 5 millió köb
métert meghaladó szükségletnek.
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A nemesnyár szaporítóanyag termelésének
új szabályozása
A nyártelepítési országos program
egyik alapvető feltétele a megfelelő
minőségű szaporítóanyag termelése.
Most ebben a kérdésben az Országos
Erdészeti Főigazgatóság körlevélben
léptette életbe az új méreti és minő
ségi előírásokat. A Magyar Szab
ványügyi Hivatal hozzájárulásával
ezek az előírások 1959. október 1-től
házi szabványként kerültek beveze
tésre. Az új szabványok a követke
zők:
1. Nemes-nyár simadugvány; hoszsza 15—20 cm, vastagsága 7—15 mm.
Anya telepek létesítése céljára a 15
mm-nél vastagabb méretű simadug
vány is felhasználható. Az anyatelep
létesítésénél javasolt hálózat 80X^
cm, vagy 100X100 cm. Az anyatele
pek üzemeltetésének ideje legfeljebb
nyolc év. Az ilyen szabványméretű
nemesnyár simadugvány ára ezer da
rabonként 75 forint.
2. Nemesnyár gyökeresdugvány:
hossza gyökfőtől a csúcsig legalább
80 cm, vastagsága a gyökfőtől 10 cmre mérve 8—15 mm. Gyökereztetésnél a talajviszonyoktól függően 60 X
20, illetve 80X20 cm-es hálózat aján
latos. A gyökeres dugványt teljes
földfeletti résszel együtt kell szállí
tani. Gyökérhossz minden irányban
legalább 25 cm. Az ilyen szabvány
méretű nemesnyár dugvány ára 1000
darabonként 460 forint.
3. Nemesnyár válogatott csemete:
hossza gyökfőtől a csúcsig legalább
200 cm, vastagsága a gyökfőtől 10
cm-re mérve 15—20 mm. A javasolt
telepítési hálózat 80X30 cm, vagy
100X30 cm. A nemesnyár válogatott
csemete teljes hosszban szállítandó,

CÍMKÉPÜNK:

gyökérzete minden irányban legalább
25 cm. Az ilyen szabványméretű, válógatott nemesnyárcsemete ára darabonként 1,40 forint.
4. Nemesnyársuháng: legalább hároméves, csúcsvisszavágás nélkül neveit, koronával bíró fa, hossza a
^yökfőtől a csúcsig mérve legalább
300 cm, vastagsága gyökfő felett 10
cm-re mérve legalább 30 mm. A ja
vasolt telepítési hálózat simadug
ványról 80X40 cm, gyökeresdugványról 80X60 cm. Az ilyen szabvánvmé-

retű suháng ára darabonként 3 fo
rint.
Átmenetileg az 1959—60. gazdasági
évben a simadugványszükséglet biz
tosítására a nemesnyár gyökeresdug
vány visszavágva — csonka-csemete
ként — szállítható. A visszavágott
nemesnyár gyökeresdugvány ára 1000
darabonként 200 forint.
Az új árak kizárólag az új szab
ványelőírásoknak megfelelően ter
melt és értékesített nemesnyár sza
porítóanyagra alkalmazhatók. Egyéb
fafajoknál a simadugványok 1000 da
rabonkénti 48 forintos, a gyökeres
dugványok 200 forintos árai to
vábbra is érvényben maradnak.

A ffeltáróutak építése
erdőgazdaságunk
egyik
legna
gyobb munkaterülete a most in
duló második ötéves tervben.
Legalább 148 kilométer főfeltáróutat, 172 kilométer feltáróutat és
474 kilométer
gyüjtöutat kell
megépíteni. Ez összesen csaknem
800 kilométer új erdőgazdasági
utat jelent. Kétszerese annak a
feltáró-úthálózatnak, amit 1945ben a letűnt rendszertől örököl
tünk. Megfelel annak az úthosszúságnak, amit 15 év alatt eddig
építettünk! Ezeken a számokon
keresztül kellőképpen mérhetjük
az ötéves terv erdőgazdasági út-

ERDŐGAZDASÁG
És FAIPAR

építéseinek rendkívüli jelentősé
gét. A korszerűen tervezett utak
ma már nem a tarvágásos erdő
kitermelés
rablógazdálkodását
szolgálják, hanem az új, modern
erdőgazdálkodás minden tényke
désére alkalmas úthálózat kifej
lesztését teszik lehetővé. Ezzel az
úthálózattal biztosíthatjuk erdő
nevelési célkitűzéseink megvalósí
tását, a rontott erdők átalakításá
nak gyors ütémű megoldását, a
kíméletes közelítés jó megszervezé
sét, a kiszállítás gazdaságosságát
és nem utolsó sorban az erdőfel
újítások minél jobb és gyorsabb
elvégzését.
Az
erdőgazdaságok
korszerű feltáró-úthálózata a szo
cialista erdőgazdálkodás kiépíté
sének egyik legfontosabb ténye
zője.
-------- w

------------- —
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AZ ERDŐŐRZÉSI
SZOLGÁLATVEZETŐK
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az egész ország területéről érte
kezleten vitatták meg ennek a
most kialakulóban levő munka
körnek a problémáit. Az értekez
letet dr. Vágó Ödön főosztályve
zető nyitotta meg; majd dr. Haj
nal Béla osztályvezető hosszabb
előadásban világította meg és 11
pontban foglalta össze a tenniva
lókat. Búza István főmérnök az
erdőgazdasági főosztály részéről
foglalkozott az erdők hatékony
megőrzésének kérdéseivel. A re
ferátumokat beható vita követte,
amelynek során az erdőőrzési szol
gálatvezetők beszámoltak eddigi
tapasztalataikról is.
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Messzehangzó üzenet
Hat napon keresztül tanácsko
zott Budapesten a Magyar Szoci
alista Munkáspárt kongresszusa.
A párt küldöttei és a külföldi
testvérpártok küldöttségei meg
vitatták s a legkülönbözőbb oldal
ról világították meg a magyar
dolgozó nép harcát a gazdasági és
kulturális felemelkedésért, a szoci
alizmus építéséért, a boldog és bé
kés jövendő kialakításáért. Az el
hangzott beszédek — köztük a
Szovjetunió Kommunista Pártjá
nak küldöttségét vezető N. Sz.
Hruscsov elvtársnak, az SZKP
Központi Bizottsága első titkárá
nak, a Szovjetunió Miniszterta
nácsa elnökének felszólalása —
messzehangzó üzenetet jelentenek
az egész magyar nép, de az egész
világ számára is. Messzehangzó
üzenetet arról, hogy a magyar nép
helyesli azt az irányvonalat, amit
az MSZMP az elmúlt három esz
tendőben követett és egyben en
nek a politikai, gazdasági és kul
túrálj irányvonalnak „határo

Nagy nyomatékkai adott ennek is
kifejezést záróbeszédében Kádár
elvtárs: „Az iparban, a mezőgaz

daságban, a kereskedelemben, a
külkereskedelemben is az a fon
tos, hogy jobban kihasználjuk a
lehetőségeket; adjunk
nagyobb
lendületet a szocialista építő mun
kának; fejlesszük népgazdaságun
kat s ezzel teremtsünk reális ala
pot a dolgozók élet színvonalának
további rendszeres emeléséhez, s
vigyük előre harcunk központi és
fo feladatát, a szocialista társada
lom építését. A kongresszus na
gyon helyesen és nyomatékosan
húzta alá a gyorsabb előrehaladás
fontosságát“.
Igen,
gyorsabb
előrehaladás!
Ebből akarjuk kivenni a részünket
mi is, az erdészet egész területének
dolgozói jobb erdők nevelésével,

gazdaságosabb faanyagtermelés
sel, termelékenyebb fafeldolgozás-

Amikor ez év márciusában vál
mint ahogy azt a kongresszusi
lalataink
körülnéztek portáikon
vita záróbeszédében Kádár János
egy kis „rejtett tartalék” után,
elvtárs megállapította.
amely alapja lehet felajánlásaik
Népünk életének ezernyi prob
nak,
bizony volt olyan vezető, aki
lémája kapott hangot ezen a hat
szerint
a terv is olyan feszített,
napon a mezőgazdaság szocialista
hogy örülhetünk a teljesítésének.
átszervezése döntő nagy feladatá
Akkor még a legoptimistábbak
nak kérdéseitől a tudományos ku
sem bíztak olyan sikerben, mint
tatás célkitűzéseinek elemzéséig, a
amilyen bekövetkezett. Ezt már
népgazdasági fejlődés alapvető
az augusztusi mohácsi igazgatói
gondjaitól iskolarendszerünk meg
értekezlet is megállapította. Ez az
reformálásáig és a művészeti kér
értekezlet további felajánlások
désekig. A felvetett gondolatok
kezdeményezője volt.
további elemzése, az elhangzott
Híj És most, amikor a kongresszus
javaslatok részletes és gyakorlati j
kidolgozása, megvitatása a követ-j 1 napjaiban körülnézünk vállalá
st ainknál, öröm fog el bennünket
kező hetek és hónapok legfonto-1
a lázas munka láttán. Ügy dolgoz
sabb tevékenysége lesz, ■ hogy mi
nak, mintha be kellene valami le
nél gondosabban és alaposabban
maradást hozni, pedig a felaján
készítsük elő az új ötéves tervet.
lásokat néhány részterülettől el
A pártkongresszuson felvetett
tekintve — már régen teljesítet
gondolatok messzehangzanak tér
ték.
ben és időben. Eljutottak az er
Az egyik legfontosabb szinteti
dészházakig, az erdei munkásokig,
kus mutatószám az önköltség
a faipari dolgozókig. Felujjongó
csökkentés mértéke. A válla
szívvel és komoly megnyugvással
latok 17,4 millió forintot ajánlot
hallgatták az MSZMP kongresszu
tak fel, de már az első három
sának üzenetét, amelynek lényege,
negyed év teljesítése is elérte a
hogy mindannyiunk ügyéről van
31,3 millió forintot,

lyen

távoli

délibábos

jövőben.

pünk egészének hatalmas építő
tevékenységéhez — van szüksé
günk arra a békére, amelyért a
szocialista országok tábora küzd.
Ez a békeakarat jutott kifejezésre
valamennyi felszólalásban és ezt
fogalmazta
meg
az
MSZMP
kongresszusát üdvözlő beszédében
Hruscsov elvtárs: „Egyre szilár

dabb és megbonthatatlanabb lesz
a szocialista táborban tömörülő
országok egysége. Ez erősíti a vi
lág minden egyszerű emberének
azt a meggyőződését, hogy a béke
erői győzedelmeskednek a háború
erői fölött.“
A béke erőinek győzelmébe ve
tett rendíthetetlen meggyőződés
és a békés munka törhetetlen aka
rata: ez a pártkongresszus messze
hangzó üzenete a magyar nép és
ugyanakkor az egész világ szá
mára.

q faipar kongresszusi versenye

zottabb, következetesebb és lendü
letesebb folytatását kívánja“ —

szó, az egész magyar nép szebb és
jobb életéről. És nemcsak valami

sal. Ehhez a munkához — és né

az évi teljesítés pedig 40
millió körül lesz.
De a

részletes

mutatók

legna-

gyobb része is biztató. November
20-ig ugyanannyi anyagból jóval
több fűrészárut, lemezt, furnírt
stb. gyártottak. Különösen örven
detesek a túlteljesítések lemez
ben, furnírban, farostlemezben,
elsőosztályú árukban. Van azon
ban még egy-két terület, ahol vál
lalataink egy részének van mit
pótolni. Elsősorban a donga-, bú
torlap- és parkettaléc-termelést
kell fokozni a kisebb-nagyobb le
maradások behozása érdekében.

A Furnír- és Lemezművek
nelm utolsó sorban a nagykanizsai
erdőgazdaság aktív segítsége nyo
mán az évi felajánlásban szereplő
220 m3 enyvezett lemez helyett
már november 20-ig 353 m3-t
termeltek. Emellett nagyon szép
eredményeket értek el más terü
leten is. 550 m3 felajánlott fűrész
áru helyett a fűrészcsarnokban
folyó építkezések ellenére több
mint 1500 m3-t termeltek; a 100
ezer m2 furnír helyett 239 ezer m2
az eddigi teljesítés. Az éves fel
ajánlást csupán bútorlapban és
egyéb termelésben (doboz, külön
leges lemez stb.) nem teljesítette
a vállalat, azonban a felajánlott
450 m3 bútorlaphoz november
20-án csak 29 m3 hiányzott, vagyis
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előreláthatóan még ezt is túltelje
sítik, egészében pedig a termelés
szintje messze meghaladja a vál
lalati felajánlást. Igen örvendetes,
hogy az egy órára számított ter
melékenység 9 százalékkal emel
kedett és az önköltség kereken 6
millió forinttal csökkent.
Igen jól dolgoztak a nagy rivá
lis,

a Hárosi Falemezművek
dolgozói is. A furnírüzem dolgozói
a gyártástechnológia módosításá
val 6,1 százalékkal növelték az
anyagkihozatalt a vállalt 5 szá
zalékkal szeimben. Megtakarított
anyagból havi 20 m3 többlet le
mezt vállaltak, de már november
20-áig legyártottak 248 m3-t. Ál
talában a jobb minőség, az érté
kesebb termékek felé tolódott el
a vállalati termelés. Ennek és a
jobb anyagkihozatalnak a követ
keztében az egy köbméter rönkre
eső értékkihozatal 40,2 Ftrtal
megnőtt. Ahhoz azonban, hogy a
vállalat minden felajánlását telje
sítse, sok még a tennivaló. Külö
nösen lemaradt a parkettaléc-termelés. Itt a felajánlott 200 m3-rel
szemben november 20-ig csak 104
m3-t gyártottak le. A másik te
rület, ahol tetemes adósság van
még, a hordóüzem. A terven fe
lül vállalt 20 ezer darab export
csomagolásra készülő
hordóból
november 20-án még több mint
hatezer hiányzott.
A harmadik lemezgyártó válla
latunk,

a Szegedi Falemezgyár
globálisan teljesítette az időará
nyos felajánlást, azonban úgy,
hogy egyes cikkekből jelentősen
túlteljesített, másokból lemaradt.
Kis lemaradás (2,7 m3) van a bú
torlapnál, viszont az „E” minő
ségű bútorlapból 1121 m3 helyett
2388 m3-t termeltek; a színeit bú
torlapból 53 helyett 55,2 m3-t.
Vállalták, hogy kisméretű lemez
helyett 178 m3 normál méretűt
készítenek, de 318 m3-t gyártot
tak. Igen jelentős, hogy az I. osz
tályú lemezek részaránya megnö
vekedett. Erősen lemaradt viszont
a vállalat az export „hobler” fű
részáru-termelésben (888 m3 he
lyett 170 m3).

A Mohácsi Farostlemezgyár
különösen az I. osztályú árura vo
natkozó felajánlás lényeges túltel
jesítésével örvendeztet meg ben
nünket. Vállalták, hogy a negye

dik negyedre termelésük 17,9 szá
zaléka I. osztályú lesz. Ezzel szem
ben 31,9 százalékot értek el. Fo
gyatékosságot is találtunk azon
ban, mégpedig azt, hogy a III.
osztályú áruk aránya is megnőtt
(9,7 százalékkal szemben 20,5 szá
zalék). A mohácsiak — mint vár
ható volt — jelentősen túlteljesíteték a mennyiségi felajánlást is.
Készárutermelésük mutatója 110
százalék felett van; a november
végére vállalt napi 32 m3 lemez
helyett már november 20-án 34,4
m3-t termeltek. Mindezek nyomán
a vállalat eredménye a felajánlot
tal szemben további 37,7 százalé
kos javulást mutat.

A Délmagyarországi Fűrészek
elsősorban a nagy lakásépítési
programot igyekeztek támogatni.
Ezért a túlteljesítést is túlteljesí
tik parkettában és frízben. Fel
ajánlottak 3000 m2 parkettát és
100 m3 parkettalécet terven felül,
de már november 20-áig legyár
tottak 4000 m2 parkettát és 230
m3 frízt. Vállalták azt is, hogy
éves tervüket
100
százalékos
gömbfa-felhasználással 102 száza
lékra teljesítik. Az eddigi ered
mény: 103 százalékos gömbfa-felhasználás és 109 százalékos terv
teljesítés. Az
eredményj avul ás
több mint másfél millió forint.

A Nyugat magyarországi Fűrészek
különösen a dongatermelésre vo
natkozó felajánlásuk teljesítésé
ben jeleskedtek. November 20-ig
az időarányos felajánlást 39 m3rel túlteljesítették. A minőségi
tervet 61,7 százalék helyett 63,6
százalékra teljesítették. Az osztá
lyon felüli fenyőfűrészáru felaján
lást időarányosan 372 m3-rel tel
jesítették túl.

Az Északmagyarországi Fűrészek
csaknem kereken kétszeresére tel
jesítették a fenyőfűrészárura vo
natkozó felajánlásukat. November
20-ig 355 m3-t vállaltak, de 699
m3-t termeltek.
Nagyon jól állnak

lással szembeni további egy főre
eső értéknövekedésben fejeződik
ki. Ugyanez a mutató viszont je
lentős lemaradást jelez

a Ládaipari Vállalatnál.
Az egy főre jutó lemaradás 32 fo
rint. Ennek oka az, hogy a ter
melés egyrészt az év közben je
lentős falvékonyítás, másrészt a
kisebb ládafajták fokozott gyár
tása miatt munkaigényesebb lett.
Jól látszik ez abból, hogy az
anyaghányad éves átlagban a fel
ajánlott 77,3 százalékkal szemben
76,1 százalék, ami több mint 2
millió forint költségmegtakarítást
eredményezett a felajánláson fe
lül. A vállalat — mivel többlet
igény jelentkezett — 1600 m3-rel
több ládát is termelt november
20-áig.

A Szentendrei Kocsigyár
dolgozói is kitettek magukért. A
tervben jóváhagyott létszámmal
a felajánlással felemelt tervüket
103,5 százalékra teljesítették. Vál
lalták terven felül 4000 darab melegágyi ablakkeret és 350 000 fo
rint értékű kombájnalkatrész el
készítését. Ezzel szemben novem
ber 20-áig már 8478 ablakkeretet
és 442 000 forint értékű alkatrészt
gyártottak. Ily módon jelentősen
megnőtt a termelékenység (107,7
százalék) és csökkent az önkölt
ség.
Végül hadd számoljunk be

a Gyufaipari Vállalat
dolgozóinak kongresszusi verse
nyéről is. A felajánlás súlypont
ját kizárólag az önköltségcsökken
tésben és ezen belül is főleg a
gömbfa-felhasználás csökkentésé
ben határozták meg. Erre két
újabb pótfelajánlást is tettek,
mert a dolgozók lelkesedése sikert
sikerre halmozott. A kongresszus
előtt már a két pótfelajánlást is
túlteljesítették. A felajánlással
szemben csak a 14 szálas hámo
zásnál mutatkozik lemaradás, de
ez nem számottevő tétel.

a Budapesti Fűrészek

*

is. November 20-án már csaxnem
elérték az összes felajánlásuk éves
szintjét. Fenyőfűrészáruból 99,1,
lombosból 100,4, bányaszéldeszkából 98 és parkettalécből 98,6 szá
zalékra teljesítették a felajánlá
sokkal megemelt éves tervüket.
Kedvezően alakult a vállalatnál a
termelékenység is, ami a felaján

Az egyes vállalatok részletes
eredményei is meggyőzően mutat
ják, hogy dolgozóink lelkesen tá
mogatták a versenyfelhívást. A
kongresszusi hónap és az év még
hátralevő napjai bizonyára még
sok sikert hoznak. Ezekről azon
ban már csak 1960-ban számolunk
be. Addig is jó munkát!
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A gyakorlat és a tudományos kísérletezés
jó kapcsolatai a lillafüredi erdészetben
5800 hektáron gazdálkodik a lilla
füredi erdészet fiatal, új vezetője,
Nagy László. Tíz erdészkerületre
oszlik a bükki erdőségeknek ez az
értékes és fontos területe és még két
kerületvezető vadász tevékenykedik
az ottani vadrezervátumban. Két fogatos brigád egészíti ki az erdészet
szervezetét és Jávorkúton egy ön
álló csemetekerti üzemegysége is

A Darvas munkacsapat Druzsbával dara- ,
bolja a döntött faanyagot

van. Körülbelül 120 szerződött mun
kással dolgoznak és idénymunkásra
jóformán nincs is szükségük. A gé
pesített és jól szervezett termelő
brigádokban összesen 46 szerződött
fatermelő dolgozik és ezek ellátják
az erdészet egész évi fakitermelését.
Pedig ez nem kis mennyiség: meg
haladja az évi 20 000 köbmétert. De
csak így, az állandó munkásokkal
vagy az erdőművelésben legalábbis
olyanokkal, akik évről évre 8—10 hó
napot töltenek az erdészetnél, csak
így lehet olyan eredményeket elér
ni, amelyek
maradandóak és a
Bükk hegységnek ezen a fontos sza
kaszán is biztosítják a szakszerű er
dőgazdálkodást.
A tervszerű termelő munka, a gyé
rítések, véghasználatok, felújítások
végrehajtásában nagy segítséget je
lent a lillafüredi erdészet számára,
hogv ugyanezen a területen jolynak
az Erdészeti Tudományos Intézet erdőjeltárási és közelítési kísérletei.
Ez az együttműködés már azért is
igen értékes, mert lényegében semmijéle szervezeti jorma sem köti a
kutatást vagy az erdészeti éves ter
veknek megjelelő munkát. Az ÉRTI
Tapasztalatcsere-hónap. Az Orszá
gos Találmányi Hivatal kezdemé
nyezése alapján a november 20—de
cember 20-ig terjedő időszakban az
Üjítási Hónap sikerének jokozására
és a jól bevált újítások minél széle
sebb körben való elterjesztése érde
kében az erdőgazdaságokban és a jaipari vállalatoknál Tapasztalatcsere
hónapot kell tartani. A legjobb ered
ményt elért újítási előadókat a ta
pasztalatcsere-hónap
időszakában
végzett munkájuk alapján az OEF
vezetője jutalmazni jogja.

kísérleti tevékenysége egészen egy
szerűen, baráti megállapodások alap
ján folyik. A miskolci erdőgazdaság
igazgatója, Bedő Tibor szívesen fo
gadta el az ÉRTI javaslatait, hogy a
lillafüredi erdészetből korszerűi tel
jesen gépesített erdészetet szervez
zenek, s az ÉRTI tekintse az egész
területet kísérleti területnek. Ugyan
akkor a tudományos kutatók és kí
sérletezők munkájukat beillesztették
az erdészet éves tervébe, tehát annak
a minél jobb, olcsóbb, minőségileg is
legalkalmasabb
elvégzését segítik
elő a munkájukkal. Az csak termé
szetes, hogy az úgynevezett bükki
sapkák eltüntetése az egyik cél és új
sapkaképződésről már nem lehet
szó. 1960. januárjától kezdve már
egy csehszlovák rendszerű kötélpálya
is dolgozni fog a területen.
Az eredményes munkának egyik
alapfeltétele azonban az erdőállomá
nyok teljes jeltárása. Az ÉRTI kí
sérleti munkája most elsősorban a
gyüjtőutak sűrű hálózatának kiépíté
sére irányul, ugyanakkor a legújabb
közelítési módszerek — kötélpályák,
közelítő kerékpárok — nagyüzemi
színvonalon történő alkalmazására
törekszik. A kísérleti munka — Sze
pesi László, ÉRTI igazgatóhelyettes
irányításával és Huszár Endre tudo
mányos munkatárs közvetlen veze
tésével — kiterjed ezen jelül az er
dészet gazdálkodásának minden ága
zatára: a gyüjtőutak különböző típu
sainak egyszerű megépítésétől a ron
tott állományok átalakításáig, s a kö
zelítő berendezések széleskörű alkal
mazása ugyanúgy a nagyüzemi jel
legű, széleskörű kísérletek anyagá
hoz tartozik, mint a motorfűrészes
brigádok helyes szervezésének, vagy
a rakodás és szállítás módszereinek
kialakítása.

A kísérletek még csak most bonta
koznak ki, de bizonyosak vagyunk
benne, hogy ismételten hírt adha
tunk a lillajüredi eredményekről,
amelyeknek tanulságait az ország
ban mindenhol hasznosítani lehet.

Erdősítés a Lustavölgyben

Kísérleti munka közelítő kerékpárral. Tűzifa közelítés megfigyelése
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A pécsi erdőgazdaság lüktető motorja
A
PÉCSI
ERDÖGAZDASÄG
IGAZGATÓJÁVAL — Kasza Ferenc
cel — beszélgetünk munkájáról, ter
veiről, gondjairól. Hogyan lett az
egykori lakatosinasból erdész és több,
mint egy évtizedes erdészeti gyakor
lat után erdőgazdasági irányító be
osztásban dolgozó szakember, majd
erdőgazdasági igazgató.
Nehéz, küzdelmes életpálya során
fiatalon megismerte a munkanélküli
séget. Az 1920-as évek vége felé kez
dett dolgozni fatermelő cégeknél, va
dászbérlőknél, mint kisegítő és átla
gosan havi 25 pengőt keresett. Ha
talmas akaraterővel, amelynek a ki
sugárzása most is érezhető Kasza Fe
renc, minden cselekedetén, az alig
húsz éves fiatalember megkezdte az
erdész szakképesítés megszer
zéséhez szükséges tanulást, majd le
tette a szakvizsgát, és 1935 októberé
ben erdészi munkát kapott Baranyá
ban. A felszabadulás után hívták be
a pécsi erdőhivatalhoz irodai erdész
nek. Az újjászerveződő állami erdő
gazdálkodás munkaterületén egy-ket
tőre felelős munkakörbe került, a
szociálpolitikai osztály veze
tője lett és tevékeny részt vett a
meginduló
szakmunkásképzésben.
Amikor megalakultak az erdőgazda
sági nemzeti vállalatok 1949-ben, a
pécsi nemzeti vállalat vezérigaz
gatója lett. Az újabb átszervezés
nél a Mecseknyugati Erdőgazdaság
igazgatói munkakörét töltötte be,
majd 1951-ben Kecskemétre helyez
ték az ottani megyei erdőgazdasági
egyesülés élére. Amikor megalakultak
a területi igazgatóságok, akkor az
észak-magyarországi erdőgazdaságok
területi igazgatóságának a vezetését
vette át, majd az Országos Erdészeti
Főigazgatóságon a tervosztály meg
szervezésével és vezetésével bízták
meg. 1955. márciusában, amikor az
erdőgazdaságok számát csökkentet
ték, az egyesített mecseki erdőgaz
daság igazgatói munkakörét foglalta
el.
RENDKÍVÜLI ENERGIÁJA, szé
leskörű tapasztalata minden munka
területen eredményes, sikerekben
gazdag munkálkodást jelentett. A
tervfőosztályt akkor vezette, amikor
a gazdasági éves tervezésre álltunk
át és az önálló tervhatósági tervezés
rendszerét kellett kialakítani. Sok
szor huzamos betegségekkel is küsz
ködve, de mindig helytállt és kemény
akarattal megvalósította a kitűzött
célokat. Most is —* immár több mint
négy esztendeje — valósággal lük
tető motorja a pécsi erdőgazdaság
nak.
A két mecseki erdőgazdaság az
egyesítés előtt állandóan veszteséges
volt; amióta Kasza Ferenc irányítja
az egyesített mecseki állami erdőgaz
daság munkáját, azóta nemcsak hogy
nem veszteséges a gazdaság, hanem
az élenjáró gazdaságok közé tört fel.
Többször szerezték meg az élüzem
kitüntetést. A termelékenység ala
kulása mindennél világosabban mu

tatja, hogy ez a szorgalmas és min
den részletkérdésben is azonnal in
tézkedő, tetterős irányítás milyen
változást hozott a pécsi erdőgazda
ságban: az egy órára eső termelési
érték öt év alatt 10,42 forintról 22,10
forintra emelkedett. Az egy mun
kásra eső termelési érték az 1954—
1955-ös gazdasági évben 29 784 forint
míg a most záródott 1958—1959-es
gazdasági évben 60 547 forint volt. A
100 forint munkabérre eső termelés
értéke 333 forintról 482 forintra
emelkedett. Ezek a számok beszéde
sen mutatják, hogy mit jelentett
Kasza Ferenc igazgatói munkája.

AZ ELMÚLT GAZDASÁGI ÉV
összegezett eredményei is imponá
lóak. A 117 145 000 forintra tervezett
termelési értéket 121 336 000 forintra
teljesítették. A tervezett 2 millió fo
rint vállalati nyereséggel szemben
3 382 000 forint nyereséget értek el,
tehát amikor a kongresszusi verseny
ben terven felül 1 millió forint ered
ményjavulást ígértek, — ami szinte
hihetetlennek tetszett —, akkor az
erdőgazdaság egész kollektívájának
összefogásával,
végeredményben
1 382 000 forint többletnyereséget
biztosítottak. És ezt az eredményt a
népgazdasági érdekek sérelme nélkül
érték el, megfeleltek az előírt élüzem
és prémium feltételeknek.
HOGYAN ÉRTE EZT EL Kasza
Ferenc? Elsősorban a vezetés, az irá
nyítás hibáit igyekezett kiküszöbölni,
másfelől a pécsi erdőgazdaság adott
ságaiból eredő nehézségeket helyesen
mérte fel. Arra törekedett, hogy meg
szervezze a helyes szakmai irányítást
és a mélyreható, következetes ellen
őrzést. Hogy megszervezze a terv
teljesítés rendszeres elemzését, érté
kelését és így a termelésben a minő
ségi munka és a gazdaságosság szem
lélete érvényesüljön. Egyik legfon
tosabb feladatának tartotta minden
kor, hogy megszilárdítsa a munka
fegyelmet. Mindig gondja volt
arra, hogy a dolgozók anyagi érde
keltségét is biztosítsa a munkájuk
eredményében, külön oktatási tevé
kenység szervezésével segítette elő a
szakemberek továbbfejlődését. Alap
vető feladatának tartotta mindenkor
a társadalmi tulajdon védelmét.

Csak néhány példát. Az erdészetek
től megkövetelte, hogy minden hó
napban tartsanak a tervteljesítést ér
tékelő termelési értekezletet. Ezeken
lehetőleg maga is részt vesz. A mun
kafegyelem megszilárdítása terén a
rendelkezésre álló fegyelmező és ne
velő eszközökkel a legmesszebbmenően élt. Sőt alkalmazott olyan
rendszabályokat is, amelyeket külön
a pécsi erdőgazdaság vezetett be.
Többek között az erdészetvezetők, ha
munkaterületüket elhagyják, kötele
sek azt az erdőgazdasághoz bejelen
teni. Szabályozta a szolgálati napló
vezetésének a módját, mert ez alap
vető fontosságú, miután az erdész
szolgálati naplója a bíróság előtt is
bizonyító erejű.
Sokáig lehetne folytatni ennek a
munkamódszernek a jellemzését.
Gondja volt arra is, hogy az erdő
gazdaság központja most, a mező
gazdaság szocialista átszervezése sod
rán három termelőszövetkezetet, az
erdészetek pedig tizenöt termelőszö
vetkezetet patronáljanak, és máris
komoly eredményeket értek el a
kooperációs munka kiépítésében.
MI A TITKA az eredményeknek
— kérdezzük Kasza Ferencet. Eltűnő
dik, azután lassan, meggondoltan vá
laszolja:
— Igyekeztem nagyon megérteni
azt a lenini tanítást, hogy a
munka termelékenységének az állan
dó növelése az új társadalmi rend ki
építésében döntő tényező. Ez a gon
dolat vezetett minden munkaköröm
ben és ez segített abban, hogy olyan
gondolkodásmódot alakítsak ki, hogy
— azt hiszem — hasznos munkát
végezhettem.
Nyilvánvalóan ez volt a véleménye
azoknak is, — hogy Kasza Ferenc jó
és becsületes munkát végzett min
denkor a szocializmus építésében —,
akik a munkáját országos színvona
lon bírálták mert azonkívül, hogy az
Erdőgazdaság Kiváló Dolgozója, de
kitüntették Munkaérdemrenddel és a
Szocialista Munkáért Érdemérem
mel is. Kívánunk néki további sike
reket ezen az úton.
»
al

A pécsi erdőgazdaság
élerdészetei
A pécsi erdőgazdaságnál rendsze
resen jutalmazzák a kitűzött felada
tokat legjobban teljesítő erdészete
ket. Most pedig külön értékelték a
kongresszusi felajánlások teljesítése
során elért legjobb eredményeket is.
Az élerdészet címért folyó verseny
ben húsz mennyiségi és egy önkölt
ségi tényező vizsgálata alapján is
mét — immár harmad ízben — a
vajszlói erdészet szerezte meg az első
helyet s ezzel a vándorzászló végle
ges birtokába jutott. A második he
lyen a sellyei erdészet végzett. A
kongresszusi verseny legjobb erdé
szetének kitűzött zászlót a sellyei
erdészet nyerte el, a második helyre
a kárászi erdészet került s a har
madik ismét a vajszlói erdészet.
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A 3004/2-es kormányhatározat
és az erdőgazdaságok
A naptári év végéhez közeledve az
ország egész közvéleménye fokozot
tabb érdeklődéssel fordul a termelőszövetkezetek felé. Az évvégi zárszá
madások, az elért eredmények össze
gezése nem közömbös kérdés; nem
csak azért, mert a mezőgazdaság szo
cialista átalakulása mindnyájunk
életébe vágó feladat, hanem azért
sem, mert valamilyen formában vala
mennyien hozzájárultunk ehhez az
átalakulási folyamathoz, a szövetke
zetek megerősítéséhez, fejlesztéséhez.
Az esztendő eredményei kimagasló
sikereket mutatnak a nagyüzemi gaz
dálkodásban.
1359 szövetkezeti városunk és
községünk
büszke öntudattal tehet pontot az év
végére: az új tsz-ek is 10—15 száza
lékkal nagyobb holdankénti hozamot
takarítottak be, mint az egyéniek.
A legújabb adatokkal világította
meg ezt a kérdést Kádár János
elvtárs az MSZMP VII. kongresszu
sán megtartott beszámolóiában. A
többi között a következőket mon
dotta:
A több gépi munkával, jobb ön
tözéssel, több trágya és műtrágya
használatával,
jobb,
nemesebb
vetőmagvak használatával dolgozó
korszerű mezőgazdaság csak a
szocialista nagyüzem keretében
valósítható meg. A nagyüzem és
a kisüzem egyenlőtlenségét e te
kintetben ez évi növénytermesz
tési eredményeink is mutatják: az
Őszi búza átlagtermése ebben az
évben az állami gazdaságokban
holdanként 13,4, a termelőszövet
kezetekben
11, a
kisparcellás
egyéni gazdaságokban 8,6 méter
mázsa volt. Az őszi árpa átlagter
mése az állami gazdaságokban hol
danként 15, a termelőszövetkeze
tekben 13,5, az egyéni gazdaságok
ban 11,8 métermázsa. A kukorica
átlagtermése az állami gazdasá
gokban holdanként 17,5, a termelő
szövetkezetekben 16, az egyéni gaz
daságokban 14,4 métermázsa volt.
Egyénileg dolgozó parasztságunk
még ezt a termelési szintet is csak
megfeszített, embertelen munká
val érte el.
A feltételek tehát kedvezőek ah
hoz, hogy tovább haladjunk a meg
kezdett úton. A párt Központi
Bizottsága október végén meg
vitatta a termelőszövetkezeti mozga
lom helyzetét, az elért eredményeket
s mint határozatában megállapítja:
„érettnek tartja a helyzetet arra,
hogy a tapasztalatok felhaszná
lásával az új gazdasági évben is
újabb jelentős lépést tegyünk a
termelőszövetkezeti
mozgalom
fejlődésében mind a szervezés,
mind a megszilárdítás terén”.
Az új 3004z2-es kormányhatározat
további kedvezményeket juttat az új
tsz-eknek. Az állam óriási jelentő
ségű segítsége mellett azonban egy
percre sem szabad lanyhulnia a tár
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sadalmi segítségnyújtásnak, akár
szervezési kérdésekről van szó, aká-’
műszaki vagy egyéb segítséget igé
nyelnek a szövetkezetek.
Számtalan példával világítottuk
már meg, hogy
az erdészeti dolgozók kezdettől
fogva őszinte hívei a falu szocia
lista átalakulásának
s szívből jövően támogatták az első
lépéseiket tevő, új termelőszövetke
zeteket éppen úgy, mint ahogy
együttműködést kerestek a régeb
biekkel. Az ország első termelőszö
vetkezeti megyéjében, Győr-Sopron
megyében
a győri erdőgazdaság dolgozói is
kivették részüket a nagy átalakulás
ból, természetes tehát, hogy azóta is
kötelességüknek érzik a sokszáz új
tsz megerősítését. Jelenleg, december
10-éig 18 fásszerkezetű istálló anya
gát szállítja le a tsz-eknek, holott az
egész gazdasági évre csak 8 darab
volt a gazdaság előírása. Ugyancsak
nem szerepelt az első negyedévi terv
ben sertésszállás és juhhodály, mégis
8 darab ötven férőhelyes sertésszál
lás és egy háromszáz férőhelyes juh
hodály anyagának leszabásával igyek
szik enyhíteni a gazdaság a tsz-ek
állattartási gondjain. A gazdaság mű
szaki dolgozói soron kívül elkészítet
ték három termelőszövetkezet bekötő
útjainak tervét, a szakcsoportok pe
dig számos tsz fásítási tervén és a
tsz erdők vágásjelölésén dolgoznak.
A Győr-Sopron megyei szövetkezetek
közül nem egy már igyekszik viszo
nozni az erdészeti dolgozók segítsé
gét. így például
az ásványrárói Szabadság, a lipóti Petőfi, a rajkai Zrínyi tsz
szállításokat végez az erdészetek
nek, a sokorópátkai Béke tsz a
fogaterő mellett munkaerőt is
biztosít az erdészetnek.
Az ország másik csücskében, Gyu
lán az erdőgazdaság dolgozói figyel
mesen áttanulmányozták a 3004/2-es
kormányhatározatot s a gazdaság öt
csoportvezető je, valamint az erdésze
tek mintegy 30 dolgozója felkeresi a
falvakat, tanyákat és megbeszéli az
egyénileg dolgozó parasztokkal az új,
nagyjelentőségű határozatot.
A gyulai erdőgazdaság saját
munkaerőivel
jelenleg két növendékmarha-istállót
és két juhhodályt épít a mezőgyáni
Rákóczi tsz-nek. A gazdasági év első
felében, április végéig a gyulai erdő
gazdaság eleget akar tenni egész évi
tsz-anyag kiszabási kötelezettségé
nek, pedig nem csekély mennyiség
ről van szó: 15 sertésfiaztatót, 5 ser
tésszállást, 11 sertéshizlalót, 6 juh
hodályt és 6 növendékmarha-istállót
várnak a tsz-ek a gazdaságtól.
Különös súlyt helyeznek a gazda
ságok, erdészetek azoknak a tsz-ek
nek a támogatására, amelyek még
nem erősödtek meg kellőképpen.
Szép példát mutat erre
az ÉRTI Budakeszi kísérleti er
dészete,

amely a helybeli Dózsa termelőszö
vetkezetet patronálja. Az üzemi fa
kitermelők és az ÉRTI kísérleti mun
kásai közös munkacsoportba tömö
rülve napi 25—30 köbméter fát ter
meltek Druzsbával, s ezzel biztosí
tották az erdészetnek a vállalt juh
hodály, illetve növendékmarha-istálló
anyagszükségletét. A kísérleti fagyártmánytermelő üzem a szükséges
mennyiségű bőrdeszka megtermelé
sét vállalta és teljesítette. A komplex
munkával további 4, terven felüli
növendékmarha-istálló anyagát biz
tosítják. A kísérleti erdészet
vállalta a Dózsa tsz területéhez
tartozó
mezővédő
erdősávok
fenntartását, gondozását.
A 3004/2-es kormány határozat új,
de nem váratlan feladatok elé állítja
az erdőgazdaságokat. Előírja, hogy a
szél és víz által okozott talajpusztu
lás csökkentése érdekében szüksége",
intézkedések műszaki irányítását az
erdőgazdaságok végzik.
Az erózió elleni védekezéshez a
facsemetéket, építőanyagokat az
állami térítés nélkül bocsátja a
termelőszövetkezetek rendelke
zésére.
Ugyancsak kimondja a kormányha
tározat, hogy az erdőgazdaságok a
megyei fásítási beruházási hitel ter
hére elvégezhetik a termelőszövetke
zetekben a mezőgazdasági művelésre
nem alkalmas területek beerdősítését, mezővédő erdősávokat telepít
hetnek és elvégezhetik ezek ápolási
munkáit
Az erdőgazdaságok a 3004/2-es
kormányhatározat végrehajtásából a
rájuk eső rész legmesszebbmenő tel
jesítését vállalják. Az alap megvan
hozzá: az idén is terven felül tettek
eleget ez irányú feladataiknak, a
tsz-ek soronkívüli igényeit is kielé»
gítették. Ezt mutatja az is, hogy
még ebben az évben, december
20-áig további 78 állatférőhely
anyagát bocsátják a tsz-ek ren
delkezésére.
A jövő évi tervek szerint még töb
bet igyekeznek nyújtani a tsz-eknek.
Negyvenezer köbméter kiemelt vá
lasztékú anyagot és 2137 állatférő
hely anyagát juttatják a szövetkeze
teknek. Az erdőgazdaságok a jövő
ben a tanácsokkal is igyekeznek még
jobb kapcsolatot kiépíteni, hogy idő
ben megkapják a diszpozíciókat az
általuk termelt anyagok szállítására,
illetve felhasználására.
A mezőgazdasági szocialista átszer
vezése tekintetében az eddigi tanul
ságokat és a további tennivalókat
tömören foglalta össze Kádár Já
nos elvtárs pártkongresszusi beszá
molójában.
— A pártnak és a munkásosz
tálynak a felvilágosítás erejével,
az önkéntesség biztosításával, a
szervezésben és az anyagi megszi
lárdításban nyújtott segítségével
kell átvezetnie a ma még egyéni
leg gazdálkodó parasztokat a szo
cialista mezőgazdaság útjára.
Ebből kell kivenni a részüket az
erdőgazdaságoknak is és az erdészet
egész területének dolgozói szívesen
vállalják is ezeket a feladatokat.
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Az egriek új időmérő egysége:
szorgalom és gazdaságosság
Kerek egy esztendeje, hogy itt
jártunk az egri erdőgazdaságnál.
Amikor 1958 végén búcsúzásra került
a sor, valaki a gazdaság vezetői kö
zül még gyorsan megjegyezte:
— Hiszen minden célunk az, hogy
jövőre kilábaljunk a bajokból. Csak
hát egy év — az olyan rövid idő ...
— Ö, hát egy év az hosszú idő,
sok mindenen lehet ezalatt javíta
ni... — halljuk most az igazgatói
szobában, Adamkó József igazgató
tól, Bíró Lajosi főmérnöktől éís az
asztalt körülülő csoportvezetőktől. Az
asztal közepén az Erdőgazdaság és

Faipar tavalyi decemberi cikke,
mint emlékeztető s most a cikk alap
ján arra keressük a választ, hogyan
lett a rövid évből olyan hosszú év,
ami alatt sok mindent ki lehetett ja
vítani?
Kezdjük azzal, hogy eredményromlásos gazdaságból eredményes gazda
ság lett az egri. Az 1957—58-as évet
1 200 000 forintos eredményromlással
zárták. A múlt gazdasági évet már
azzal a szándékkal kezdték, hogy
amennyit csak lehet javítanak, de
akkor még nem tudták, hogy kong
resszusi verseny is lesz. A verseny

A Német Demokratikus Köztársaságban igen sok mező- és
erdőgazdasági munkát gépesítettek.
Képünkön a H—3—A jelű gépkocsira szerelt rönkemelő
rakodó szerkezet látható. Ez a szerkezet az eddigieknél hoszszabb élettartamú és rendes használat során kevesebb javí
tást igényel. Kiküszöböli a balesetet. Az emelőszerkezet kar
dánmeghajtással működik.
Ezt az erdőgazdaságokban jól hasznosítható gépet először
a VII. Lipcsei Mezőgazdasági Kiállításon mutatták be, azóta
több német erdőgazdaság használja és külföldön is érdeklőd
nek iránta.

nélkül — mint mondják — bármi
lyen alapos szervezeti és technoló
giai intézkedéseket tettek is, aligha
futotta volna a gyorsan elillant év
ből olyan ereményekre, mint ami
lyenekre most visszapillanthatnak.
Először is csupán a szállítás 1,5
millió forint eredményjavulást ho
zott. Nagy távolságokra kizárólag te
hergépkocsikkal szállítottak. Igen
sokat javult a kapcsolatuk az Erdő
gazdasági Szállító és Gépjavító Vál
lalattal. Szintén javuló eredmények
vannak a fahasználatban. Szakszerű
tárolással és oszályozással óvták az
árut a minőségromlástól, úgyhogy ez
az ágazat is 1 179 000 forint ered
ményjavulással zárt.
A fagyártmánytermelésnél mutat
kozó eredmény javulás több tényező
ből tevődött össze. Terven felül több
olyan cikket gyártottak, amit szerző
désileg kötöttek le. Hogy mást ne
említsünk, a tervezett cikkek mara
déktalan leszállításán kívül igen sok
fakalapácsot gyártottak a borsodi
lemezgyárnak, a Csepel Műveknek.
Pontos elő- és utókalkulációval dol
goztak, a gépek teljesítményét a le
hető legjobban kihasználták. A fagyártmánytermelés a tervezett 503 000
forint helyett 1 259 000 forint tiszta
nyereséget hozott a gazdaságnak.
Minden vonalon bevezették az
elemző módszeres gazdálkodást, va
gyis a „mit, miért és hogyan?” elvét,
így állandóan figyelemmel kísérték a
költségek alakulását. Egyes hibákra
menet közben bukkantak rá. mint
például a szállításoknál előfordult
keresztintézkedésekre,
a fagyártmánytermelés technológiájának hiá
nyosságaira, a motorfűrészek üzem
anyagfogyasztásának emelkedésére, a
beruházásoknál már-már szokásossá
vált keresztfuvarozásokra.
Elismerés illeti a vasútüzemet is,
ahol a kocsik jó kihasználásával, az
állásidők csökkentésével 1 184 000 fo
rint nyereséget értek el a tervezett
688 000 helyett.
— Nem minden ágazat számára
volt azonban elég hosszú az év ah
hoz, —■ mondják —. hogy kilábaljon
a veszteséges gazdálkodásból. A cse
metetermelés még a tervezett 716 000
forintos veszteséget is megtoldotta
102 000 forinttal, de azért bizonyos
javulás itt is mutatkozik, mert az
előző években 1 millió forinton fe
lül fizettünk rá a csemetekertekre.
A csemetetermelés veszteségéből az
a tanulság, hogy időben, okosan és
szakszerűen kell alkalmazni a gépe
ket a csemetekertekben, nem szabad
elkésni az ápolásokkal.
Búcsúzóul megkérdezzük, vajon az
idei év milyennek ígérkezik:
— Reméljük, elég „hosszú” lesz
ahhoz, hogy a végén ismét legalább
1 milliót adhassunk a népgazdaság
nak. Mert az elmúlt évben rájöttünk,
nem a naptáron, hanem rajtunk
múlik, hogy mennyi eredményt tu
dunk belesűríteni a változatlanul és
könyörtelenül csak 12 hónapos időbe.
A mi új mértékegységünk ezért a
szorgalom és a gazdaságosság!

8
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

Közelebb a fizikai dolgozókhoz
Értékes és ötletes vállalásokkal
gazdagította felajánlásait a szolnoki
erdőgazdaság a kongresszusi hónap
folyamán. A gazdaság pártszerveze
tének és szakszervezeti bizottságának
kezdeményezésére a központ admi
nisztratív és szakmai munkatársai
elhatározták, hogy minden negyed
évben
egy-két napot a termelő mun
kában,
a fizikai dolgozók között töltenek.
A külső munkával eltöltött napo
kon közvetlen kapcsolatba kerülnek
a dolgozókkal, megismerik problé
máikat, kéréseiket, amelyeket azután
tolmácsolnak a szakszervezeti bizott
ságnak.
A szolnoki erdőgazdaság dolgozói
a kongresszusi hónap során olyan
felajánlásokat tettek, amelyekkel
már a második ötéves tervet
igyekeztek megalapozni.
Vállalásaik közül kiemelkedik a cse
metetermelés fokozására irányuló
törekvésük. Egy folyóméteren a jö
vőben 10 százalékkal több csemetét
termelnek. A nyárdugvány-termelésnél 15 százalékos túlteljesítést vál
laltak. Virányi József, a szolnoki
erdészet erdősítési szakelőadója gon
dos, szakszerű kezeléssel 85 százalé
kos megmaradást vállal a nyárfásí-

tásoknál. Általában a gazdaság va
lamennyi dolgozója
nagy gondot fordít a nyárfásí
tásra.
Területükhöz a legjobb nyártermő
helyek tartoznak, azonban ezeknek
csak kisebb részét tudják kihasz
nálni, ugyanis a Tisza és a Körös ár
területének zöme nem tartozik a
gazdaság hatáskörébe.
— Ha ezt a mintegy 15 000 katasztrális holdnyi területet meg tudnánk
szerezni — mondják — tíz éven belül
annyi nyárat termelnénk, mint egyet
len más erdőgazdaság sem. Nyárter
melésünk még a mostani korlátozot
tabb lehetőségekkel is minden év
ben emelkedik. De nagyon szeret
nénk megmutatni, mit tudnánk el
érni az árterületeken.
A gazdaság dolgozói az új erdőte
lepítések 5 százalékos túlteljesítését,
az előhasználati nyárállomány 10 szá
zalékos emelését, az erdőtelepítések
ápolási költségeinek 8 százalékos
csökkentését, a pótlások 5 százalékos
mérséklését vállalták. Őszi erdősítési
és fásítási tervüket a megadott költ
ségeken belül
25 hektárral túlteljesítik.
A kongresszusi hónap keretében tett
felajánlásaik előreláthatólag legalább
700 000 forint értékű megtakarítást
jelentenek.

üzemvezetőség nyerte el, Bocskay
Tibor üzemvezető főigazgatói dicsé
retben részesült, Végh István és
Beck György szakelőadó pedig igaz
gatói dicséretet és pénzjutalmat ka
pott.
Egyidejűleg a debreceni fafeldol
gozóüzem, a nádüzem, a miskolci
szörpüzem, a budapesti
csarnoki
áruda és a központ dolgozói közül is
többen részesültek kitüntetésben, di
cséretben vagy pénzjutalomban. A
gyűjtőállomás vezetők közötti mun
kaversenyben
17-en
részesültek
könyv- és oklevél jutalomban.
S. V.

---------------------- —a»- • —i

A kongresszusi verseny
legjobbjainak jutalmazása a zamárdi
erdőgazdaságban
A kongresszusi munkaverseny ki
értékelése alapján az egyes ágazatok
ban az első három helyezett csemete
kert, vándor-csemetekert, erdősítő
erdészkerület,
fagyártmány termelő
üzem, rakodó, fogatgazdaság kapott
jutalmat, ugyancsak
jutalmazták
egyéni elbírálás alapján az erdőgazdaság legjobb három fogatosát, von
tató-vezetőjét és két vadászát. A párt
kongresszus tiszteletére folyó munka
verseny 780 000 forint eredményjavu
lást hozott a zamárdi erdőgazdaság
nak a felajánlott 600 000 forinttal
szemben. Ennek a szép eredmény-

nek az alapján fizettek ki az első
három helyezett nyertesek részére
összesen 63 800 forint jutalmat.
Általában minden vonalon a minő
ségi eredményeket értékelték. Külö
nösen kiemelkedő a fogatosok ered
ménye: az első helyezett Dömötör
János (Szőlősgyörök) hasznos fogat
óráinak 85 százalékát, a második he
lyezett Schütz László 83 száza
lékát, a harmadik helyezett Törő
János (Somogyvár) 77 százalékát töl
tötte faanyagmozgatásban. Jutalmuk
1000—800—500 forint volt.

Gondos osztályozással és mérlegeléssel
vették át a gyűjtőktől a tölgymakkot a
debreceni erdészetnél s így elérték, hogy
a legjobb minőségű mag került elvetésre

■

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

Az Erdei Termék Vállalat
kongresszusi munkaversenye
Az MSZMP hetedik kongresszusá
nak tiszteletére szervezett munka
versenyben az Erdei Termék Válla
latnál 370 vállalati dolgozó és mint
egy 250 gyűjtőállomás vett részt. Az
üzemvezetőségeik közötti versenyben
az első helyet és a vándorzászlót a 8.
számú, zalaegerszegi üzemvezetőség
nyerte. Balázs István üzemvezetőt,
Baracskai Sándor, Tóth László és

Pólyák Ferenc szakelőadókat Kiváló
Dolgozó jelvénnyel és pénzjutalom
mal tüntette ki a vállalat igazgatója.
A második helyet a 2. számú.» mis
kolci üzemvezetőség szerezte meg.
Itt dr. Koloss Oszkárné üzemvezető,
Dávidházi Péter és Arató Gyula
szakelőadó részesült igazgatói dicsé
retben és pénzjutalomban. A III. he
lyet az 5. számú, budapest—váci

A debreceni úttörők és iskolások 70 mázsa
makk begyűjtésére vállalkoztak. Szorgal
mas gyűjtőmunkájuknak nagy része volt
abban, hogy a debreceni erdészet 1000 mázsa tölgymakkot gyűjtött fre,
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Kísérleti stabilizált gyűjtőutat adtak át
a vétyemi erdőben
A NAGYKANIZSAI ERDÖGAZDASAG vétyemi erdőkomp
lexumában építették meg az első
stabilizált burkolatú útszakaszt.

A mintegy négy kilométer hosszú
utat az OEF műszaki fejlesztési
osztálya vezetőjének, munkatár
sainak, az erdőgazdaságok mű
szaki csoportvezetőinek és meghí
vott szakemberek jelenlétében ad
ták át. Palócz József, az OEF mű
szaki fejlesztési osztályának ve
zetője rövid ismertetésében rámu
tatott, hogy az útstabilizáló eljá
rás kezdeti, kísérleti szakaszában
van, tehát a vétyemi gyűjtőút is
kíséleti jellegű. A kétféle eljárás
sal — részben bitumennel, rész
ben cementtel — rögzített út hasz
nálata során válik majd el, hogy
melyik eljárás a célszerűbb, tartósabb. A kedvezőbbnek mutatko
zó stabilizációs1 eljárással a máso
dik ötéves terv folyamán 300 kilo
méter hosszúságban építenek majd
erdei utakat. Herpay Imre egyete
mi adjunktus a stabilizáció tech
nológiáját ismertette, majd An
dor József főmérnök beszélt az
útszakasz gyakorlati jelentőségé
ről. Demeter Sándor mélyépítési
előadó, az út kivitelezője, elmon
dotta, hogy az építést teljesen gé
pesítették. Igen hasznos munkát
végzett az útgyalú, valamint az
első, ízben alkalmazott talajke
verőgép, a Pulvomiccer, amelyet
az Erdőgazdasági
Szállító- és
Gépjavító Vállalat bocsátott az
építők rendelkezésére. A tömörí
tést gumihengerrel végezték.
A résztvevők ezután végigmen
tek a három szakaszból álló úton.
Az első, 600 méteres szakaszon
régi makadámpályát újítottak fel,
a második, 1300 méteres szakaszt
bitumennel, az út harmadik, 1200
méteres szakaszát pedig cementtel
rögzítették. A stabilizációs eljá
rással készült út építési költsége
körülbelül egyharmada a makadám úténak.

A BEMUTATÓ UTÁN a részt
vevők beszámoltak észrevételeik
ről. Gáspár László (Ütügyi Kutató
Intézet) megállapította, hogy az

első magyar stabilizációs utak jól
sikerültek. Rámutatott, hogy ha
sonló stabilizált utak építése vi
lágviszonylatban is kezdeti stá
diumban van, éppen ezért úttörő

jellegűnek lehet tekinteni a ma
gyar erdőgazdaság műszaki szak
embereinek munkáját. Véleménye
szerint a stabilizációs eljárást ol
csóbbá lehetne tenni, ha előzete
sen impregnált zúzalékot vagy hi
deg aszfaltot használnának. Mi-

Gumihengerrel tömörítették a vétyemi
kísérleti stabilizációs utat

után az erdőgazdasági útépítés a
makadámutak építéséről részben
aszfaltutak építésére tér át, igen
fontos, hogy
megszervezzék a
rendszeres útfenntartást. Réger
Antal (Pápai erdőgazdaság) a bo
gárhát alaposabb kiképzésére, va
lamint a felület egyenletesebbé
tételére
hívta
fel
a
figyel-

met. Kerekes Imre (KPM) rámu
tatott, hogy a tömörítéshez a gu
mihengeren kívül ajánlatos ki
sebb vashengert is alkalmazni.
Perédi István (Esztergomi erdő
gazdaság) javasolta, hogy a stabi

lizációs utak építése szempontjá
ból vonjanak össze két-három er
dőgazdaságot olyanformán, hogy
közös keverőteleppel és megfelelő
gépsorozattal látják el őket.
Pankotai Gábor (Erdőmérnöki
Főiskola), az Országos Erdészeti
Egyesület feltárási szakcsoportja
nevében mondott köszönetét a
hasznosnak
bizonyult
kísérleti
útért. Rámutatott, hogy az erdé
szetben az út sokkal több, mint
egyszerű közlekedési kérdés: nép
gazdasági tényező, sok erdőgazda
ság számára pedig egyenesen lét
kérdés.
Németh László, a nagykanizsai
erdőgazdaság igazgatója a hozzá
szólások után javasolta, hogy a kí
sérleti útszakaszt egyévi használat
után ismét bírálják felül. Az igaz
gató ezután jutalmakat nyújtott
át az út áldozatkész építői közül
Demeter Sándor mélyépítési elő
adónak, Kovács István munkave
zetőnek, Takács Ferenc Zetor-kezelőnek, továbbá Tóth József, Tóth
Gyula, Takács István és Siska Re
zső útépítő munkásoknak.

GOMBAGYŰJTÉS ROMÁNIÁBAN
A nyáron Erdélyben jártam. A ko
lozsvári világhírű botanikus kertben
meglátogattam az egyik növénytani
tanszék vezetőjét, Negru Alexandru
professzort, ő tájékoztatott a gomba
gyűjtés helyzetéről Romániában.
Náluk nincsen még megszervezve
a gombászok gyakorlati kiképzése,
nem tartanak gombaismereti tanfo
lyamokat s ennélfogva a piaci gom
baárusítást sem ellenőrzik szakkép
zett piacfelügyelők, mint nálunk. A
piacokon árult gombát a tisztiorvo
sok vizsgálják meg alkalomszerűen.
A kolozsvári piacokon rókagombát
— augusztus lévén —■ már nagyon
keveset láttam, bőven volt viszont
vargánya- és keserűgomba. Ezek ott
igen kedveltek. Érdeklődésemre meg
tudtam, hogy Romániában a tíz tar
tományi zöldség-gyümölcs vállalat
foglalkozik a gombafelvásárlással is.
A vargányát és a rókagombát nyer
sen vásárolják fel a vállalat községi
megbízottai, akik azután maguk szá
rítják meg, és a rókagomba sózását
is ők végzik el bizonyos jutalékért.
A vargányáért lei-ről forintra átszá
mítva 2,88-at kapnak a szedők, míg
a rókagombáért 4,30-at.
A szárított vargányát, illetve a só-

zott rókagombát az Aradon levő
gyűjtőraktárakba küldik, ahol azután
átválogatják, minősítik és előkészí
tik exportra. A szárított vargányát 5
kg-os faládákba csomagolják, ezek
nek a nyílásait tengerentúli szállí
tásnál még parafinnal is befújják. '
sózott rókagombát megfelelő kezelés
után exporthordókba rakják és rmo
dén előfőzés nélkül szállítják kül
földre.
A gombaexportot egy Bukarestben
székelő tröszt bonyolítja le, s ez
egyúttal a begyűjtő vállalatok szak
mai irányítását is végzi. Figyelemre
méltó az a törekvés, ahogy a román
exportot mennyiségileg is fokozni
akarják. Két igen jó elgondolású
propaganda plakátot nyomtattak ki
többezer példányban és szétküldték
a gombagyűjtő községekbe. Az egyik
a rókagomba gyűjtésére, a másik a
vargánya gyűjtésére és szárítására
hívja fel a lakosság figyelmét — és
szemlélteti (ha nem is tökéletesen) a
szárítási módozatokat.
A román gombászati irodalom ma
még nem valami á^zdag. Ezért is
olyan kedveltek náluk a magyar és
a szovjet szakkönyvek.
Schuster Viktor
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A bútoripar vezetői
a Mohácsi Farostlemezgyárban
Az Országos Erdészeti Főigazgató
ság meghívására a bútoripar vezető
szakemberei látogatást tettek a Mo
hácsi Farostlemezgyárban. A látoga
tás célja az volt, hogy a legfőbb fel
használó iparág képviselői megismer
jék a farostlemez-gyártás folyama
tát, technológiáját, az üzem belső éle
tét, találkozzanak a gyár dolgozóival
és vezetőivel s közvetlenül cserélhes
sék ki tapasztalataikat. A vendégek
között volt Horváth Gyula könnyű
ipari
miniszterhelyettes,
Czeczey
György, a bútoripari igazgatóság ve
zetője, Róka Pál, a Faipari Tudomá
nyos Egyesület elnöke, az Építő és
Faipari Dolgozók Szakszervezetének
elnöke, Somogyi László, a FATE fő
titkára, Jászai Károly a FATE fő
titkárhelyettese, valamint a legna
gyobb bútorgyárak igazgatói. A ven
dégeket az OEF részéről dr. Balassa
Gyula miniszterhelyettes, az OEF ve
zetője, Mosonyi István főigazgatóhe
lyettes, dr. Vágó Ödön, az elnöki fő
osztály vezetője, Mosonyi Jenő, az
OEF pártbizottságának titkára, Be
nedek Attila főosztályvezető. Lonkai
János osztályvezető fogadták. A
megjelenteket Fáy Mihály igazgató
és dr. Amrik László főmérnök kalau
zolta végig a hatalmas gyártelepen.
A bútoripar vezetői nagy érdeklődés
sel járták végig az üzemet, örömmel
vették tudomásul, hogy a gyár má
sodik és harmadik lépcsőjének fel
épülése után meaháromszorozódik a
jelenlegi évi 10 000 köbméter farost
lemeztermelés.
A bemutató után megkértük Cze
czey György elvtársat, a bútoripari
igazgatóság vezetőjét és Németh Ká
roly elvtársat, a szolnoki Tisza Bú
torgyár igazgatóját, mondják el ész
revételeiket.
— Nem most jártam először a Mo
hácsi Farostlemezgyárban — mon
dotta Czeczev elvtárs. — A bútoripar
már a kezdet-kezdetén érdeklődött
az üzem iránt, sürgette az építkezést.
Én masam az építkezés és a próba
üzemelés ideie alatt négyszer jártam
a gyárban. A farostlemezgyár mun
kájától igen sokat vár a bútoripar.
Az eddigiek alapján minden remén v
megvan arra, hogy a gvár megfelel
ennek a várakozásnak, ki tudja elé
gíteni a mennyiségi és a magasabbrendű minőségi igényeket egyaránt.
Szebb bútort akarunk adni a fo
gyasztóknak, ezért fontos, hogy még
jobb, a s.zín szempontjából egyönte
tűbb lemezt kapjunk a gyártól A
foltosság, márványosság kiküszöbölé
se nem okozhat nagyobb nehézséget
a gyárnak, főként a technológiai fo
lyamatok pontos betartása szüksé
ges. A rostlemez minősége, szilárd
sága egyébként kifogástalan, ezért
bátran tolmácsolom az egész bútor
ipar kívánságát a gyár dolgozóinak:
adjanak minél több lemezt a feldol
gozó iparnak!
Németh Károly, a szolnoki Tisza
Bútorgyár igazgatója elmondotta,

hogy gyáruk kizárólag farostlemez
zel dolgozik, a csongrádi bútorgyár
után a legtöbb lemezt igénylő üzem.
Évenként 570 köbméter rostlemezt
dolgoznak fel. Eddig túlnyomórészt
importálták a lemezeket, belga, fran
cia, finn, osztrák, jugoszláv gyárak
termékeit.
— A mohácsi lemezekből eddig
két vagonnal kaptunK — mondja Ne
meth igazgató — s az a megaiiapitasunk, hogy a magyar lemez a leg
több műszaki vonatkozásban eléri a
külföldi gyártmányok színvonalát.
Esetleg a íinn és az osztrák áru ja
vara van még eltérés, de például a
belga és jugoszláv lemeznél feltét
lenül jobb. A magyar lemezből ép
pen úgy, mint a külföldiből, első osz
tályú konyhabútort tudunk gyártani.
A közönség is igen szívesen vásá
rolja a rostlemezből készült bútort,
amely sok szempontból jobb, mint a
rétegelt falemezből gyártott. A rost
lemez jobban ellentáll az időjárás
viszontagságainak, a festék nem pe
reg le róla, felhasználási lehetőségei
szinte korlátlanok a szakmán belül.
A bútorgyártástól kezdve a dekorá
cióig, áruházak belső berendezéséig,
vasúti kocsik, autóbuszok belső bur
kolásáig száz- és százféleképpen
hasznosítható a rostlemez. Ma még
nem is látjuk tisztán, milyen per
spektívákat nyithat meg az ipari fel
dolgozás előtt ez az új anyag.
— Kérésünk is lenne a gyár dol
gozóihoz, műszaki szakembereihez:
a már említett foltosság, színeltéré
sek eltüntetésén kívül szeretnénk, ha
a lemezek vastagsági mérete is tized

milliméternyi pontosságú lenne. Ma
0,9 milliméteres eltérés is előfordul,
a lemezek utólagos egyenlő vastag
ságúra csiszolása pedig igen nagy
többletmunkát jelent. A külföldi le
mezek közül egyedül a jugoszláv
gyártmányoknál tapasztaltunk ilyen
eltérést. Végül úgy gondolom, a
gyártást olyanformán is fejleszteni
lehetne, hogy nagyobbméretü lapo
kat kapjon a feldolgozó ipar. A kül
földi lemezek nagyobbak, 5 méter
hosszú, hatalmas lapokat is kapunk
s ezeket sokkal gazdaságosabban, ke
vesebb hulladékkal tudjuk kiszabni.

Stasney professzor
hetven éves
A Soproni Erdőmérnöki Főisko
lán az oktatók és a hallgatók ne
vezetes és kedves évfordulóról
emlékeztek meg. Stasney Albert
egyetemi tanár, az ábrázoló geo
metriai tanszék vezetője, novem
ber 16-án töltötte be a 70. élet
évét. A jubiláló professzort tisz
telettel és nagy szeretettel vet
ték körül oktatótársai és hall
gatói.

Stasney professzor 1889. novem
ber 16-án Déván született. 1908—
1912-ben végezte el a Selmecbá
nyái főiskolát és ott szerzett kohó
mérnöki oklevelet. Egyetemi ta
nulmányainak befejeztével a fő
iskolán maradt és kezdettől fog
va az ábrázoló geometriai tan
szék munkájába kapcsolódott be.
Előbb mint tanársegéd, később
mint adjunktus működött. A tan

szék vezetésére 1924-ben kapott
megbízást Fodor professzor ha
lála után. Jellemző az elmúlt
rendszer iskolapolitikájára és az
oktatókkal szembeni nemtörődöm
ségére, hogy egyetemi tanári ki

nevezést

csak

1937-ben

kapott,

amikor már 13. éve vezette a tan
széket.

A. vendégek és az OEF vezetőinek egy
csoportja a kész rostlemezeket tanulmá
nyozza. Balról jobbra: Horváth Gyula
könnyűipari miniszterhelyettes, Czeczey
György, a bútoripari igazgatóság vezetője,
Fáy Mihály igazgató, Fehér Sándor, az
ÉRDÉRT igazgatója és dr. Balassa Gyula
miniszterhelyettes, az OEF vezetője

Születésének hetvenedik, ok
tatói munkájának negyvenhetedik
jubileumán sokezer volt hallga
tója tekint tisztelettel, nagy meg
becsüléssel az ősz professzor felé,
aki ma is töretlen munkakedv
vel, fiatalos szívvel és erővel ok
tatja az erdőmérnök hallgatókat.
Barátai és tisztelői továbbra is
erőt, egészséget kívánnak neki
munkájához, ugyanakkor köszö
nik azt az áldozatos, kimagasló
munkáját, amit az ifjúsági okta
tás érdekében közel egy fél év
századon keresztül kifejtett.

K. J.
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Jiil yen legyen az erdészlakás?
A korszerű erdőgazdálkodásnak egyik fontos problé
mája, hogy az erdészek részére olyan lakást biztosítsunk,
hogy szociális és kulturális igényeiknek megfelelő élet
módot folytathassanak. A második ötéves terv folyamán,
— mint ahogy azt dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes,
az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője a legutóbbi
soproni előadásában mondotta — „összesen legalább 500
erdészeti lakás megépítését tervezzük”. Hangsúlyozta, hogy
a kérdés végleges megoldását ez még nem biztosítja, de
hatalmas lépéssel jutunk előre, hogy az erdészeknek olyan
otthonuk legyen, amely biztosítja számukra és családjuk
nak is az emberséges életviszonyokat.

Ennek a nagy feladatnak a küszöbén az Erdőgazdaság
és Faipar hasábjain vitát indítunk arról a kérdésről, hogy
milyen legyen a korszerű erdészlakás? Az új crdészlakásnak nemcsak az erdészcsalád minden igényét kell kielé
gítenie, hanem melléképületeivel biztosítania kell, hogy az
erdész a természetbeni gazdálkodás lehetőségeit is kihasz
nálhassa. Legyen megfelelő egészséges istálló a tehéntartáshoz, ól a sertésneveléshez, az apró jószág számára,
legyen szénapajta, fáskamra. Legyen a gazdasági épület
körül kerítés. Legyen vízvezeték és fürdőszoba. Legyen
villany. Rendelkezzék megfelelő pincével.
Vitaindító cikkünkben egy rövid körút tanulságait fog
laljuk össze: mit tapasztaltunk az új típusépületek és régi
erdészlakások tekintetében a váci és a gödöllői erdőgazda
ság területén?

az alól, hogy a legegyszerűbb zöldségféléért is a messze
falu piacára menjen.

A gödöllői erdőgazdaság valkói erdészetében
A gödöllői erdőgazdaság műszaki csoportvezetője és
építésvezetője mutat egy tervrajzot. „Hát, kérem, itt egy
kicsit módosítottunk — mintegy igazolásul sürgősen hoz
záfűzik —, természetesen szigorúan betartottuk az előírt
légköbmétert és a költségkeretet!!
A tervet megvalósítva látom a valkói erdészet leendő
kiegyenlítő rakodója közelében. ízléses, minden modern
igényt kielégítő villa-ház. Csodálkozásom a kerítésnél kez
dődik. Igen, itt az egész területet erős kerítés veszi körül.
Sőt a lakóházat is elválasztja a gazdasági udvartól.

'

A jól elhelyezett valkói erdészlak

A váci erdőgazdaság kósdi erdészetének
Katalin-pusztai erdészlaka

A kataHnpusztai erdészlak

Szép, erős, magas ház a festőién megkapó völgy nyu
gati domboldalán. Bőven éri napfény. A külső padlásfel
járó a falusi házak közé sorolja. A terasz-szerű bejárat a
városi családi házakra emlékeztet. Smuk Lajos erdész fe
lesége a hangulatos bejáróról nincs a legjobb vélemény
nyel: „Se nem terasz, se nem veranda. Nem tudjuk ki
használni. Nem véd se a naptól, se az esőtől. Mintha nem
is volna. Gondoltuk, beüvegezzük, de hát meg se lehetne
fordulni benne ...”
Hosszú előszobába jutok. A sok ajtótól alig látszik a
fal. Balra két szoba (18 és 24 m2), középen a konyha
(11 m2), jobbra egy mosóhelyiség (8 m2) és egy kamra
(5 m2). Fürdőszoba, WC nincs. Az erdésznek külön helyi
sége nincs. És pince sincs — noha a lejtős terep kínálja
az olcsó pinceépítkezést.
Villany van, — de villanyóra hiányában igen magas
a havi átalány — és víz is van. A házelőtti csapból csövön
vezetett, télen-nyáron bőséges forrásvíz zubog. Tehát a
belső vízvezeték és fürdőszoba megvalósítható lenne. De
nincs meg!
A lakóház férőhely szempontjából egy-két kisgyermek
esetében kielégítő, ha megalkuszunk azzal, hogy az erdész
a konyhában vagy egyik szobában látja el hivatali teen
dőit. A gazdasági épület az egészséges, jó tető ellenére
meglehetősen gyatra. Az istálló tisztántartása körülményes.
És nincs szénapajta. A szalma és széna kazlakban van sza
bad ég alatt. A területet nem védi kerítés.

A valkói modern erdészház sikerült gazdasági épülete

A nógrádverőcei erdészetben

Egy régi típusú, kincstári erdészház

A magyarkúti erdészlak gazdasági udvara
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a magyarkúti erdészlak Szupp Gyula kerületvezető erdész
lakása. A ház barátságos. villaszerű családiház benyomását
kelti. Középen hangulatos lépcsőbejárat. Kár, hogy a hom
lokzati fal felét eltakarja a fáskamra híján az eresz alá
felrakott aprított fa ...
Kis virágos előkerten át az úgynevezett „lakó-konyha”
helyiségbe jutok. Ez már egy újabb „speciális erdész.lak”-i
elgondolás. A konyha elülső része szobaszerű. A hátsó
fele a tulajdonképpeni konyha. Innen nyílik jobbra a belső
padlásfeljáróval ellátott kamra. És a fürdőszoba, WC.
Balra két (12 m2 és 18 m2-es nagyságú) szoba következik.
A villanyt a kamrában elhelyezett aggregátum fejleszti.
Tekintettel arra, hogy ez az erdészházaspár gyermek
telen, a lakás számukra kielégítő. A lakókonyha egyben
az erdész hivatali helyisége. A hangulatos bejáró itt is
jobb hangulatot teremtene, ha hosszabb lenne legalább
egy méterrel, hogy a sarat, esőt és havat még itt rázhat
nák le.
Nemcsak fáskamra nics. Pincét se építettek. Egy he
venyészett verem pótolja, ahol egerek pusztítják és penész
lepi be a terményeket. A szénapajta is szükségből össze
tákolt, egy-két esztendőre szóló, kátránypapír borítású
szín. Az egész gazdasági udvar amolyan sufni-tanya. Itt
sincs kerítés, se konyhákért, ami mentesítené az erdészt

'

A szabványos légköbméter és költségvetés kereten belül módosított erdészlak-terv: 1. terasz (8 m2) — betonburkolattal, 2. elő
szoba (2,8 m2), 3. kamra (2,7 m2), 4. lakókonyha (étkező-szooa 6,7
m2, konyha 5,7 m2), 5. szekrényszoba (3,6 m2), 6. fürdőszoba, WC.
(4,6 m-) — mind az öt helyiség mozaik lappal, 7. szoba (16,8 m2),
8. szoba (23,6 m2) — mindkét szoba parkettás.

A teraszról, amely már valódi terasz, előszobába ke
rülök. Nem nagy, de rendeltetésére bőven elég. Jobbra
nyílik a kamra, benne a padlásfeljáró. Balra az egyik
nagyobbik szoba. És szemben a lakókonyha. Ennek elülső,
„szobai” részét alkovnyílás választja el a tulajdonképpeni
konyhától. A nagyszobából nyílik a kisebbik szoba. A
nagyszobából, kisszobából és a lakókonyhából az úgyne
vezett szekrény-szobába jutok. Innen nyílik a; WC-vel
kombinált fürdőszoba. A szekrény-szobában és a nagy
szoba egyik szögletében összesen három falbaépített szek
rény található.
Határozottan jobb, sikeresebb beosztás az eddigiek
nél. Itt sincs még irodahelyiség, de a lakókonyha alkóvos
kettéválasztása már jobban biztosítja a dolgozószobát. A
három beépített szekrény pedig megkönnyíti a fiatal er
dész bebútorozkodását.
Sajnos, a fürdőszoba üzembehelyezéséhez kevés a re
mény. Nem futja a tervből aggregátum beállítására sem.
A legközelebbi villanyvezeték pedig négykilométernyi tá
volságban húzódik.
A gazdasági épület, amelyhez négy méter széles, ka
rámmal ellátott, kettéosztott sertésól csatlakozik, kielégít
minden igényt, ötméteres istálló, háromméteres fáskamra,
háromméteres tyúkól és négyméter széles mosókonyha so
rakoznak benne. Az egész fölött a szénapadlás. Világos,
egészséges, könnyen tisztán tartható. És pince is van! Sőt:
a mosókonyhában az erdészeti munkások szerszámai is
jól elférnek.
*

Az igen sikerült erdészlaki gazdasági épület terve: 1. istálló (17,5
m-) — járda és döngölt föld, 2. fáskamra, padlásfeljáró és árnyék
szék, 3. tyúkól (10,5 m2) — dööngölt agyag, 4. mosókonyha (14 m2)
— beton; ez alatt van a pince. Az épülethez 4X2 m-es döngölt
agyag padlózatú kettős sertésól csatlakozik. Az ólak előterében
ugyanolyan méretű, téglával kirakott karám.

Ez a futó tanulmány nem elégséges arra, hogy általá
nosságban is helytálló véleményeket alkothassunk. De az
eddigi benyomásaimból az az egyéni következtetésem: ha
az erdészlaktervek elkészítésénél nagyobb szerepet kap
hatnak az erdészeti szakemberek, sokkal kielégítőbb, spe
ciális tervek fognak születni. És csökkenek az erdész
panaszok.
Kérjük a hozzászólásokat!
Borvendég Sándor
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Rövid rönkök keretfürészen való
felfűrészelhetősége az iparifakihozatal
és a fagyártmánytermelés fokozása érdekében
— Javaslat a Joó Imre és Székely Edgár-féle javaslat kiegészítésére —
Az Erdőgazdaság és Faipar hasábjain már felmerült
a rövid rönkök keretfűrészein való felfű reszelésének
problémája. Ez főleg az erdőgazdaságok problémája,
ahol mind nagyobb mértékben térnek át a gépi fa
gyártmánytermelésre. Népgazdaságunk érdeke feltét
lenül megkívánja, hogy az iparifakihozatali százalékot
a lehető legmagasabbra emeljük. Ezít úgy érhetjük el,
hogy egyetlen darab ipari feldolgozásra alkalmas fa
anyag se kerüljön tűzifába, még a rövidsége miatt se.
Sőt, célunk az, hogy a tűzifából is kiválogassuk a fel
dolgozásra alkalmas darabokat. Ezután természetesen
az következik, hogy az ilyen rövid anyag feldolgozása
úgy legyen megoldva, hogy a fagyártmány kihozatali
százalékot a legmagasabb fokra emeljük. A rövid és
főleg vastagabb anyag selejtmentes feldolgozása —
kisebb gépeken, szalag és körfűrészen nem lehetséges
— keretfűrészen oldható meg. Hogy ezt megvalósíthas
suk, meglevő keretfürőszeinket kell alkalmassá ten
nünk a rövid anyag felfürészelésére. Munkánk azon
ban csak akkor lesz teljes, ha a rövid anyag feldolgo
zását már 1 méter hossztól tökéletesen meg tudjuk ol
dani.
Javaslatom célja az, hogy a Joó—Székely-féle ja
vaslatot kiegészítse és a két javaslat együttes alkal
mazása népgazdaságunk érdekeit szolgálja. A Joó—

te------------------------------

1. ábra. A keretben haladó 130 cm-es rönk az elengedés
illetve a befogás pillanatában

2. ábra. A rönk végének „lecsaptatása” a pengék rángatásának
kiküszöbölésére
1000

3. ábra. Egy m-es rönk fűrészelése póthenger és meghosszab
bított befogó kar alkalmazásával (elengedés, illetve befogás
pillanata)

Székely-féle javaslat alkalmazásával — rönkbefogó
kocsik karjának meghosszabbítása — befogható a 120
cm hosszú rönk is. Probléma még a további biztonsá
gos felfűrészel és. Mi e javaslat alkalmazása nélkül a
nagykanizsai erdő gazdaság simongáti fagyártmányter
melő üzemében 130 cm hosszú rönköt vágunk úgy,
hogy a rönk nem halad befogás nélkül a keretben (1,
ábra). Keretfűrészünk egy „Herkules“ 18-as keret. Az
etetőhengerek középpontjainak távolsága 55 cm. Az alsó
etetőhengereken belül, — mindkét oldalról — egy 7 cm
átmérőjű póthengert alkalmazunk, s az a keretfűrész
rámájára erősített csapágyakon nyugszik. A póthenge
rek középpontjai közötti távolság 30,5 cm. Ezek a pót
hengerek megakadályozzák, hogy a rövid rönk vége —
a kedvezőtlen súlyelosztás miatt — felvágódjék. A
rönk vége így előbb eléri a póthengert és később is
hagyja azt el, tehát a rönk végét a kifelé haladáskor
csak néhány cm hosszban vágják a fűrészek, amikor
a vége elhagyja a póthengert is. Ezzel elérjük, hogy az
előtolást csak rövid ideig kell csökkenteni, amíg a rönk
vége eléri a póthengert, illetve azt elhagyja. így a rö
vid rönkök fűrészelésekor az egyébként is kisebb tel
jesítményt növelni tudjuk. A rönkbefogó kocsik előtt
— rövid rönkök fűrészelésekor — faelőhengert nem
alkalmazunk. így kocsink a fűrészrámáig előtolható,
ahogy az az 1. ábrán látható.
A 2. ábra a rönk végének a „lecsaptatását“ szem
lélteti, amit mindkét oldalon alkalmazunk a pengék
alternatív mozgásának ellensúlyozására, a rönk rán
gatásának megakadályozására. Ez egyszerű, 150—180 cm
hosszú rúd (csapófa), melynek végét a befogott rönkön
áttéve lánccal lecsatoljuk. A láncot a kocsi alvázán
vesszük keresztül és beakasztó-kampóval látjuk el.
Ezáltal a hosszúságát szabályozni tudjuk a befogott
rönk vastagságának megfelelően.
A leírt módszerrel 120 cm hosszú bányadeszka
rönköt fűrészelünk. A rönk a keretiben mindössze 10
cm-t halad befogás nélkül, s így már selejtmentes vá
gást tudunk elérni.
Ha a leírtakhoz alkalmazzuk a befogókocsik orr
részének és a befogókaroknak a meghosszabbítását, —
Jóó—Székely szerint — akkor a termelékenység kis
csökkenésével, — ami a rövid rönköknél a többszöri
befogásból adódik — veszélytelenül és selejtmentesen
tudjuk a rövid rönkök felfürészelését végezni, már 1 m
hossztól (3. ábra). A befogókarok meghosszabbításánál
figyelembe kell venni a különböző kerettípusokat.
Fenti kerettípusunknál a 15 cm-es hosszabbítás tökéle
tesen megfelel.
Meglevő keretfűrészeink ily módon való átalakí
tása házilag is megoldható, s ezzel hosszú és rövid
rönk felfűrészelésére egyaránt alkalmassá tehető. A
póthengerek szükségszerint kivehetők. Fűrészcserénél
az egyiket feltétlenül ki is kell venni, de ez a könnyű
kezelhetősége miatt nem okoz időkiesést.
Javaslatom helyes kivitelezésével elsőrendű prob
lémát oldunk meg. Célunkat elérjük, mert az apró mé
retű rönkök célszerű feldolgozásával jelentős importot
takarítunk meg és segítjük népgazdaságunkat az iparifahiány leküzdésében. (A Joó—Székely-féle javaslat
lapunk 1958/10. számában jelent meg — Szerk.)
Balogh György technikus, Nagyatád
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A tudományos kutatás és a gya
korlat kapcsolatának egyik fontos
tényezője — az előrejelzés. Vagyis
a kísérleti eredmények ismerte
tése és a külső megfigyelők be
számolói, valamint a múlt tapasz
talatai alapján előre bejelenteni
azokat a tennivalókat, amelyek a
következő időszak gazdálkodását
befolyásolják. Ilyen előrejelzésnek
a szükségességét látjuk most, ami
kor a rendkívüli környezeti hatá
sok — elsősorban meteorológiai
tényezők — következtében foko

zott mérvű vadkárosítás várható.
Az Erdőgazdaság és Faipar ez
évi augusztusi számában
már
megemlékeztem az erdő és vad
gazdálkodás egyensúlyával kap
csolatban a terület téli vadeltartó
képességéről is, amit a környezeti
tényezők rendkívül erősen befo
lyásolnak. Vizsgáljuk most ezt a
hatást ebben az évben. Minden
nyitott szqmmel járó erdőgazda
sági, vadgazdasági szakembernek
feltűnhetett, hogy ez évben elma
radt az erdei füvek szokásos őszi
kizöldülése, de jóval alacsonyab
bak az őszi vetések, a lucernák,
lóherék is, mint más években.
Igen kevés helyen van elegendő
makktermés. Már októberben kap
tunk olyan jelentéseket is, hogy a
nagyvad már felkeresi az etető
ket, vagy, hogy betört a télre ki
nyitni tervezett, bekerített vad
földekre.
Ugyanekkor boncolá
saink során azt találtuk, hogy a
vad erőbenléte alatta van az át
lagos őszi kondíciónak. Márpedig,
ha már ősszel megkezdődik a téli
tartalékok felhasználása — a vad
testében felhalmozott téli tarta
lékokra gondolok —, ahelyett,
hogy még további felvétel követ
kezne be, akkor, ha nem segítünk,
már januárban olyan testi erő
ben lesz vadállományunk, ^mi
lyenben más években esetleg csak
februárban szokott lenni. Ha csak
a szarvasok életét vizsgáljuk is,
azt találjuk, hogy most még előtte
vannak a legnagyobb megterhe
léseknek: a bikák még nem szed
ték össze magukat a bőgés alatti
súlyveszteség után. Most van az
őszi vedlés, nemsokára kezdődik az
agancslevetés előtti időszak, a te
henekben ugyancsak rövidesen

megindul a magzatfejlődés stb.
stb. A felsoroltak mindegyike
olyan megterhelés, ami a megszo
kott létfenntartáson felül jelent
kezik és ugyanakkor nincs elegen
dő őszi takarmány, ami ezt bizto
sítaná.
Ilyen esetben várható az a je
lenség, hogy amikor nincs meg a
vad megszokott táplálkozási lehe
tősége, fokozott mértékben pótol
ja azt olyan helyről, ahonnan nem
kívánatos. Vagyis ilyenkor követ

keznek be rendkívüli méretű vad
károk.
Általában
tapasztalat,
hogy az elmaradt őszi esőzések
után többnyire nagy a vadkárosí
tás is.
Mit lehet most tenni, hogy egy
részt elkerüljük a várható nagy
mérvű károsítást, másrészt meg
őrizzük a vad kívánatos erőbenlétét?

Azonnal el kell kezdeni a vad
állomány etetőkhöz csalogatását,
fokozni kell a téli takarmány kész
leteket. Adjunk elegendő és meg
felelő takarmányt a vadnak, ön
magát csapja be az, aki rossz
minőségű, táplálékban szegény,
árnyékban fejlődött, gyenge er
dei szénát, vagy rosszul kezelt és
tárolt takarmányt tesz az etetőbe,
a táperőben gazdag lombtakar
mány, lucerna, lóhere stb. helyett.
Ne felejtsük el, hogy az etetés,
gazdaságosabb, mint az ideihez
hasonló időjárás mellett — az el
maradt etetés következtében —

fellépő rendkívüli vadkárosítás
következménye.
Szaporítsuk az etetők számát is.
Az ilyenkor kívánatos „szükség
etetőket” ott helyezzük el, ahová
a vad egyébként is szívesen áll
be és ahol a károsítástól féltett
területrészek távol esnek. A szük
ségetetők mellett télen döntsünk
lágy lombfákat, akasszunk ki le
veles szederhajtásokat, fagyöngy
csomókat, szakállzuzmós ágakat
stb. stb.

Az etetők környékén pedig biz
tosítsuk a legteljesebb nyugalmat!
Ne felejtsük el, hogy a zavart,
nyugtalanított vad jóval többet
károsít, mint a téli beállóhelyén,
az etetés környékén nyugodtan
telelő vadállomány.
Már régebben írtam arról,

hogy különösen a szarvasféléknek
naponta több óra „zavartalan kérődzési időre” van szükségük.
Hogy ezt jobban megérthessük,
kitérek itt a szarvasfélék táplál
kozásbiológiájára is. A szarvas,
amikor felveszi a takarmányt, — a
kemény, durva fűfélék, levelek
stb. még nem alkalmasak arra,
hogy tápanyagokat adjanak. Az
először lenyelt és durván megrá
gott táplálék előbb még csak a
bendőbe és a recés gyomorba jut.
Itt az ivóvízzel és a takarmánnyal
együtt
idekerült
baktériumok
elsősorban a nyersrostot támad
ják meg és teszik oldhatóvá, mert
a nyers táplálóanyagok csak úgy
juthatnak a vérkörbe, ha oldható
állapotba kerülnek. A hasprés,
bendő, recés gyomor és a rekesz
izom összehúzó hatására az ál
gyomorban (bendő és recés gyo
mor) levő táplálékfalatok vissza
jutnak a szájba (kérődzés), ahol a
szarvas újra rágja, őrlőfogaival
megőrli, felaprítja és így feldol
gozva, nyállal összekeverve jut
nak a százrétű gyomron át az
oltógyomorba, ahol az emésztő
nedvek oldhatóvá teszik a nyers
táplálóanyagokat. A szarvasnak
tehát négy gyomra van: a bendő,
recés és a százrétű gyomor (ezek
az „álgyomrok”) és az oltógyomor
(a „valódi gyomor“), amelyen a
táplálék átmegy, míg felvehető
állapotba kerül. A nagytermetű, és
ennek megfelelően nagytömegű
takarmányt felvevő szarvasnak
ehhez a komplikált és hosszú
lejáratú táplálkozási módhoz —
idő kell. Ha nem hagyjuk zavar

talanul, többet eszik, nagyobb te
rületet jár be — és többet is ká
rosít! Míg a jól elhelyezett etetők
nél, zavartalanul telelő szarvas
állomány károsítása jóval kisebb!
Mindezeket tudva, ez évben a
szokottnál is alaposabban készül
jünk fel a télre, biztosítsuk a vad
megfelelő és elegendő téli takar
mányozását, valamint nyugalmát,
—-mert csak így csökkenthetjük a
vadkárosítást! Ne felejtsük el,
hogy a nagymérvű károsítás min

dig a helytelen erdőgazdálkodás
vagy vadgazdálkodás — esetleg
mind a kettő — együttes követ
kezménye.
Szederjei Ákos
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A kisújszállási csemetekert
hét „gazdája”
Gyöngyösi Sándor, Brüher József,
Ficzere Etel, Eötvös Balázs, Pintér
József, Fonódi István, Bakalár Tibor.
Hét név — így egymásután írva nem
sokat mondanak, de ha tudjuk, hogy
a hét név viselője hosszabb-rövidebb,
de inkább rövidebb ideig a kisújszál
lási csemetekert kezelője volt, már
inkább felkeltik érdeklődésünket.
Hát még ha hozzátesszük, hogy rö
vid két év alatt váltogatták egymást!
Mi is azzal a kérdéssel kezdtük be
szélgetésünket a szolnoki erdőgazda
ságnál, ami nyilvánvalóan mindenki
ben felmerül az ilyen szokatlan mé
retű fluktuáció hallatára: „Miért?”
— Miért? — gondolkozik el a talán
nem is túlságosan váratlan és nem
első ízben hallott kérdésen Kollár
Mihály munkaügyi előadó, párttitkár
és Raposa István szakszervezeti bi
zottsági elnök. — A szakember-kér
dés sohasem volt könnyű az erdő
gazdaságnál. Alföldi gazdaság va
gyunk, őszintén meg kell mondani,
nagyon kevesen vállalják szívesen az
itteni nehéz körülményeket, az er
dőnélküli erdészkedést. Harminckét
erdészkerületünkhöz egészen a leg

utóbbi időkig csak tizenöt olyan
szakemberünk volt, aki szakmai és
erkölcsi szempontból egyaránt meg
felelt a követelményeknek. Jelenleg
már jobb a helyzet, de még mindig
csak huszonkettőn vannak, úgyhogy
kerületek összevonásával, helycserék
kel kellett operálnunk.
— A kisújszállási csemetekert ke
zelőjének tulajdonképpen szintén ke
rületvezető erdésznek kell lennie,
mert a két csemetekerten kívül két
erdőtag is az irányítása alá tartozik,
összesen 425 hektárnyi területtel.
Megindul a lavina

—• Egészen 1957-ig semmi baj nem
volt Kisújszálláson. Gyöngyösi Sán
dor hosszú éveken keresztül nagy
szakértelemmel, becsületesen ellátta
a kerület és a csemetekert ügyeit.
Rátermettsége miatt szakelőadónak
nevezték ki és ekkor indult meg a
lavina.
— Meglehetősen nehezen Brüher
József személyében találtuk meg az
utódját. De Brüher messziről jött
ember volt, csak akkor ismertük
meg a múltját, amikor vizsgálatot

December 4-én nyílt meg és január végéig ma
rad nyitva Csiby Mihály festőművész kiállítása
Budapesten a Természettudományi Ismeretterjesztő
Társulat (TIT) székházában, Múzeum u. 7. szám
alatt. A művész évek óta dolgozik a Magyar Tudo
mányos Akadémia kiadásában megjelenő Magyar
ország állatvilága című munka illusztrálásán. Kü
lönösen a rovarvilág köteteiben szerepelt sok meg

kellett indítani ellene, mert nem szá
molt el a csemeték árával, meghami
sította a leltárt. Ekkor derült ki,
hogy előző helyén már tíz hónapi fel
függesztett börtönbüntetésre ítélték
hasonló visszaélések miatt. Kisújszál
lási viselt dolgaiért még másfélévi
börtönt kapott az előző tíz hónapi
hoz.
— Ezután Ficzere Etel technikust,
mezőgazdasági szakelőadót bízta meg
a gazdaság a kisújszállási csemete
kert kezelésével. Csak feltételesen és
ideiglenesen vállalta el a megbíza
tást, mert a városi KISZ-bizottság
titkára volt. Néhány hónap után a
KISZ vissza is hívta fontos funkció
jába.
— A következő név: Eötvös Ba
lázs. Néhány hónapos „vendégszerep
lés” után olyanformán végezte, mint
Brüher. A különbség csak az, hogy
ő a maggyüjtésnél követett el vissza
éléseket s mellesleg eladta néhány
álló fa tuskóját, hogy több jusson
italra. Hatezernégyszáz forint kárté
rítési kötelezettség megállapítása
után bűnvádi feljelentést is tett el
lene a gazdaság, s a bíróság első fo
kon nyolc havi börtönre ítélte. Ügyé
ben most várható a fellebbviteli tár
gyalás.
— Ezután Pintér József karcag—

való feloldásával sem a magyar festészetben, de a
külföldi művészeti törekvésekben is alig találunk.
Talán csak a japán festőiskolák egynémelyike emlé
keztet Csiby Mihály legjava képeire, de ott inkább
dekorációba csapnak át az állatábrázolások, míg itt

az ábrázolás sohasem szakad el a valóság szigorú
talajáról.
Joggal csodáljuk meg a kiállítást megnyitó
határozó-ábrák gondos precizitását, ahol egy-egy
bögölylégy, egy-egy poloskaféle teste fölépítésének
legapróbb részletéig, a formák csodálatos változa
tosságában tárul elénk. Ezek a rajzok még csak fe
keték, de pontosan láttatják a természet formáinak
szinte áttekinthetetlen bőségét. Egy piroslábú címe-

határozó ábrával. Kiállításán ezekből a határozó
jeli egű képekből kiindulva adott egy kollekciót a
művész a formák és a színek felbontásával a fekete
fehér, természettudományos pontosságú ábráktól a
színes, nagyvonalúan művészi és sokszor érdekesen
megkomponált állatfestményekig.
Rovarfestményeket ilyen stílusban és az ábrá
zolási technika precizitásának a művészi lendületbe

apavári vadőr kapott ideiglenes meg
bízatást a csemetekert kezelésére, ő
vezette az idei tavaszi munkákat.
Megbízatása akkor szűnt meg, ami
kor úgy láttuk, hogy Fonódi István
személyében végre megfelelő embert
találtunk.
„Előlegezve a bizalmat..

— Fonódi István azelőtt a tisza
füredi erdészetnél dolgozott mint fá
sító erdész, jó referenciákkal került
hozzánk, úgy, hogy előlegeztük szá
mára a bizalmat, bár még nem volt
erkölcsi bizonyítványa és fegyvertar
tási engedélye. Körülbelül két hó
nappal később megkaptuk az erkölcsi
bizonyítványát — két priusszal.
Azóta nem merünk „bizalmat előle
gezni” senkinek, s jelenleg Kisúj
szálláson nincs csemetekertkezelő.
Eddig tartana a kisújszállási cse
metekert „gazdáinak” története. De
aki figyelmesen végigolvasta az ed
digieket, az minden bizonnyal észre
vette, hogy a hetedik név még nem
szerepelt. Valóban, Bakalár Tibor
nevét a gazdaság központjában nem
is említették, nagy meglepetésünkre
csak Kisújszálláson tudtuk meg, hogy
mégis, jelenleg is van kezelője a
csemetekertnek. Talán csak Száraz
József erdészetvezető csodálkozása

volt nagyobb, mint a miénk, amikor
megkérdeztük, hogyan boldogul most,
az őszi munkák dandárjában cseme
tekertkezelő nélkül.
— De hiszen több mint egy hete
kezeli a kertet Bakalár Tibor erdész
— rtiondta. — Szorgalmas, igyekvő
embernek ismertem meg. Nagyon
csodálom, hogy a központban nem
említették. Most sajnos nem tudom
bemutatni, mert elutazott — az át
helyezését intézni...
... Hogyan is mondta búcsúzóul
Szolnokon Kollár elvtárs? „Őszintén
elmondtunk mindent, ami a kisúj
szállási csemetekert kezelőire vo
natkozik. Többet a távollevő személy
ügyi előadó se tudna mondani, hiszen
ő még csak néhány hónapja van a
gazdaságnál, mi viszont már kilenc
éve, a gazdaság megalakulása óta.
Higyje el az elvtárs, nem rossz ká
derpolitika okozta a feltűnő fluktuá
ciót — megtévedt emberek mindig
voltak és talán mindig lesznek is.
De annyit tanultunk, hogy a jövőben
alaposabban megnézzük, ki méltó a
bizalomra.”
Tények és tanulság

Az új csemetekertkezelő megbíza
tásának tisztázását bízzuk az erdő
gazdaságra, — mi most csak szorít

rés poloska (Pentatoma rufipes L.) például jelleg
zetes felépítésével vonja magára a figyelmet, meg
ismerése az erdészember számára is érdekes, hiszen
mint a káros hernyók és különböző kártékony ro
varok bábjainak pusztítója az erdővédelemnek is
hasznos segítője. Vagy megállunk egy marhabögöly
(Tanabus bovinus Lw.) „arcképe” előtt és itt való
ban jogos az annyiszor ismételt frázis, hogy „szinte
él”.

De a művész színes képeiben mutatja meg
rendkívüli technikai tudását. Ezekben a képekben
már fölébe emelkedik a határozó-ábrák kötöttségei
nek és egyre szabadabban használja fel a rovar
formáknak és gazdag színeknek játékát. Ugyan

kozzunk annak megállapítására, hogy
bizony nagyon-nagyon ráférne a cse
metekertre végre egy állandó, a bi
zalmat mindenféleképpen megérdem
lő, erőskezü kezelő. Az elhanyagolt,
gyomverte kert nyitott könyvként
árulkodik arról, hogy „gazdái” az
utóbbi időben hanyag, rossz gazdák
voltak. És nem tudjuk elhallgatni
azt a gyanúnkat, hogy a gazdátlan
ságban, a nyilvánvalóan nem elég
szigorú ellenőrzésben szerepet ját
szott az erdészetvezetők váltakozása
is. Száraz elvtárs ugyanis 1957 óta a
negyedik erdészetvezető. 1957 előtt
szintén ő állott az erdészet élén,
azután a Mátrába, Sándorrétre he
lyeztette magát, s most tért vissza
Kisújszállásra. Közben két utódját,
Szabó Gyulát és Gerencsér Gyulát az
erdőgazdaság központjába helyezték,
a harmadik erdészetvezető, Kovács
Pál pedig családi körülményei miatt
az egri erdőgazdasághoz kérte áthe
lyezését.
Ennyit kellett elmondanunk a kis
újszállási csemetekert „gazdáiról”.
Tényeket jegyeztünk fel — tényeket
mondtunk el. Sajnos meglehet, hogy
a tanulságot megint csak nem Szol
nokon fogják levonni ...

akkor egy pillanatra sem szakad el a realitástól, s
a művészi értékű képek is megőrzik a természethű
ábrázolás nyugodtságát. Ezeknél a képeknél már
nemcsak maga a rovar, hanem a természetes kör
nyezet egy-egy részlete is szerepet kap. A verőköltő
bodobács (Pyrrhocoris Apterus) — a hársakon okoz
néha jelentéktelen károkat — lendületes megfes
tése, a házilégy portréja, ahogy éppen a kristály
cukron lakímározik, egy bundásbogár (Epicometis
hirta), amellyel oly sokszor találkozunk a korhadó
faanyagban vagy más növényi korhadó anyag kö
zött, teljes szépségében — így kell mondanunk! —
lép elénk. Érdekes formáival vonja magára a figyel
met az ormányos tölgymakkbogár (Curculio elep
has), de talán a legszebbek közé tartozik egy fenyő
ágon pihenő sarlós fürkészdarázs (Banchus volutatoris L.), szintén kegyetlen rovarpusztító, a kárté
kony rovarok ellensége. Egy villogó fémdarázs, né
hány ausztráliai különleges rovar előtt is megtor
panunk és szívesen gyönyörködik a néző akár a
kisfutrinka, akár egy pókféle különleges alkatában.
A kiállítás anyagát érdekesen egészíti ki néhány
hal ábrázolása, közülük talán érdemes kiemelni a
Nászmenet című képet, amely a pisztrángok szerel
mét mutatja be szinte tobzódó színekben. Nem
kevésbé meggyőző az egyik szabad formájú képe,
amelynek a művész Fúj a szél nevet adott: egy

döglégy pihen meg egy cickafarkkórón.
Minden természetet kedvelő olvasónknak ajánl
hatjuk, hogy a kiállítást keresse fel és bővítse látó
körét az ott tapasztaltakkal. Végül megírjuk, hogy
Csiby Mihály lapunknak évek óta rendszeres mun
katársa, és sok rajza, fejléce díszítette számainkat.
A bundásbogár felülnczetben

(ákos)
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Új koronghasífók
a ládagyári üzemekben

Tervszerű termelés, korszerű technológia:

a leinémeti fűrészüzem eredményeinek alapja

A Ládaipari Vállalat végre meg
kapta azt a két német gyártmányú,
Ortmann-rendszerű koronghasító gé
pet, amelyek üzembeállításával je
lentősen tudja csökkenteni a gyü
mölcsládák előállítási költségét. Az
egyik már üzemképes állapotban van
a szegedi üzemtelepen, a másik pe
dig 1960-ban kerül beépítésre Nagy
kőrösön.

(Balogh József felvételei)

A Szegeden felállított koronghasító
már a próbaüzemelés során is meg
mutatta, hogy mind a gyártási költ
ségek csökkentésében, mind a ter
melési kapacitás növelésében jelentős
tényező lesz. A kihozatali mutatók
szerint 2,5 köbméter óránkénti gépteljesítményt alapulvéve, az új ko
ronghasító óránként a következő lá
daoldalfal mennyiségeket termeli: 5
cm-es magasságú hollandi ládafalb^
12 000 darabot, a 10 centiméteres
magasságúból 8000 darabot, a bolgár
típusú almásláda oldallapból 21 000
darabot. A hasítógép anyagszükség
lete 1—3 m hosszú nyár- vagy bükkrönk, amelynek az átmérője 13—40
cm lehet. Ez azt jelenti, hogy a láda
gyártást az erdőgazdaságok úgy tud
ják kivágásból és egyéb nem ipari
szerfának minősülő faanyagból ellát
ni, hogy a fűrész- és lemezipar ipari
fa ellátottsága ezzel nem szenved hát
rányt.

Felnémet nem a kongresszusi ver
seny ideje alatt emelkedett a leg
jobbak közé. Már évek óta úgy is
merik,» mint az Észak-magyarországi
Fűrészek legjobb üzemét. Igaz, a
vállalat legnagyobb telepe is, évi
termelése 36 000 köbméter körül
van, s alapterülete tíz holdnál is na
gyobb. A nagyság problémái jelent
keznek is, mégpedig főképpen ab□an, hogy úgy látszik, nincs annyi
kerítésléc széles e világon, amenynyivel be lehetne keríteni az üze
met.
A kerítés problémát azért tettük
mindjárt beszámolónk elejére, mert
egyéb kívánsággal vagy panasszal
nem is találkoztunk látogatásunk
alatt. De arról más jelekből is meg
győződhettünk, hogy a felnémetiek
féltő gonddal vigyáznak munkájuk
eredményére, nem engedik, hogy
akár emberi kéz, akár az időjárás
kárt tegyen benne.
— Milyen kár, hogy nem hozott
fényképezőgépet az elvtárs — mond
ják most is bizonyos szemrehá
nyással, de inkább dicsekvően. Ha
valamit,» hát a mi máglyáinkat érde
mes lenne megörökíteni és beleten
ni az újságba.
Szinte eldönthetetlen kérdés való
ban, hogy a két, egymással verseny
ző brigád közül melyik rakja szeb
ben és szakszerűbben a máglyát:
Bukuli Józsefé, vagy Erős Jánosé?
Mégis, talán a mérleg nyelve
egy kicsit a Buikuli-brigád felé haj
lik.
— A kongresszusi verseny idején
— mondja Sztregova Sándor üzem
mérnök — főleg a minőség további
javítása volt a célunk. Mennyiségi
túlteljesítést csak fenyő fűrészáru
ból vállaltunk, 1200 köbmétert, ami
ből azonban az év végéig legalább
1500 köbméter lesz. Gőzölt bükkből
lesz még mintegy 100 köbméter túl
teljesítésünk. Szerettünk volna több
dongát és frizt termelni, de ezeknél
az alapanyag hiánya miatt nem tu
dunk túlteljesítést elérni.
A minőség javulását, a szakszerű
technológia szigorú betartását nem
csak a máglyákon lehet lemérni,
hanem az egész feldolgozási folya
maton. A minőségi kihozatal a
kongresszusi verseny ideje alatt 4.
százalékkal emelkedett. Az előrajzolók, Makovits József és Jakab
András nagy gyakorlattal és szak
szerűséggel
addig
manipulálnak,
amíg a hibák kiejtésével magasabb
osztályba tudják sorolni az anyagot.
A keretfűrészeknél, az új Herkules
nél is jó kezekbe kerül az anyag,
Barzsó József és Kórós István szin
tén nem tegnap kezdték az „ipart“,
pengebeállításukat tanítani lehetne.
Általában úgy tapasztaljuk, hogy
a felnémeti üzem eredményeinek
nyitját a jól kidolgozott technoló
gián kívül a „meggyökeresedett“
dolgozókban is kell keresnünk. Az
üzem nemcsak a munkakörülménye
ket igyekszik minél kedvezőbbekké

tenni, hanem a dolgozók kulturális,
szórakozási igényeit is nagyrészt ki
tudja ma már elégíteni. A községben
egyedül a fűrészüzemnek van mozi
ja, — igaz, nem nagy és nem is va
lami dekoratív helyiség, — ezenkí
vül az új televíziós készülék is
vonzza a dolgozókat és családtag
jaikat.
Amikor ismételten visszatérünk a
minőség kérdésére, Benedikt La
jos, aki éppen tíz éve üzemvezető
Felnémeten és négy évtizede nem
csak a szakmában, hanem a szak
máért él, hamiskás mosollyal jegyzi
meg:
— Van ám egy nagy titka a mi
nőségnek ...
Rövid, hatásos szónoki szünet után
folytatja:
— A jóminőségű gömbfa. Ugyanis
olyan technológia még nem született^
amelyikkel III. osztályú gömbfából
elegendő I. osztályú fűrészárut le
hetne előállítani. Az erdőgazdasá
gok pedig szigorúan betartják azt az
utasítást, hogy kizárólag II. és III.
osztályú gömbfát szállítanak ne
künk. A többi a mi ügyességünkön
múlik. Az erdőgazdaságokkal egyéb
ként nem rossz a kapcsolatunk. Leg
nagyobb szállítónk az egri erdőgaz
daság s vele a legsimább az össze
köttetésünk. Ha soronkívüii vagy
előszállítást kérünk, minden esetben
teljesítik kérésünket; donga-tervün
ket az idén páldául aligha tudtuk
volna teljesíteni, ha az egri erdőgaz
daság nem siet a segítségünkre. Fenyőgömbfával állunk a legjobban, igen
jó minőségű és elegendő anyagot ka
punk a Szovjetunióból, ezért ala
poztuk kongresszusi vállalalásunkat
is fenyőfűrészárura. Szeretnénk, ha
együttműködésünk a többi erdőgaz
dasággal is, különösen a miskolcival
és a sátoraljaújhelyivel éppen olyan
zökkenőmentes lenne, mint az egri
vel.
. Amikor a további tervekről érdek
lődünk, Benedikt elvtárs az íróasz
tala feletti falra mutat:
— Dicsérő oklevelet kaptunk már
bőven, de sajnos élüzemkitüntetésünk még nincs. Ehhez az kellene,
hogy az Északmagyar minden üze
me élüzemszinten dolgozzon. Min
denesetre mi azt akarjuk, hogy ná
lunk mindig meg legyen az élüzemszint. Nem olyan nehéz dolog. Vala
mikor el se tudtuk volna képzelni,
mi fűrészesek, hogy előre kidolgozott
tervek szerint dolgozzunk. Azt tar
tottuk, hogy a fához kell igazodni,
mert minden nyersanyag között a fa
a legszeszélyesebb, a legnehezebben
idomítható. A tervgazdálkodás ala
posan rácáfolt erre a hiedelmünkre.
Ma már viszont azt nem tudjuk el
képzelni, hogy a terveket ne te
kintsük szigorú törvénynek. És ez
így helyes, mert tervszerű termelés
és korszerű technológia nélkül nem
tudtuk volna tíz év alatt meghárom
szorozni a termelésünket és állandó
an javítani a minőséget.
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ÁLIG EGY ÓRÁVAL EZELŐTT
" az előadóterem komoly csend
jében találkoztunk Simái Jánossal,
Nagy Júliával, Cser Lajossal és az
Erdőmérnöki Főiskola többi 54 har
madéves hallgatójával. Most pedig
egészen más környezetben, hegesztő
pisztolyok sistergése, kovácskalapá
csok döngése, esztergagépek süvöltése, szerteröppenő szikrák és szer
tefröccsenő fémforgácsok közepette
próbálunk szót érteni egymással.
— Nehéz a kalapács — kiáltja a
fülünkbe Nagy Júlia a kovácsműhely
zajos forróságában, miközben egy tü
zes kígyóként izzó vasrudat igyekszik
ácskapoccsá hegyezni. — Nehéz, de
azért egyikünk sem hiányozna ezek
ről a műhelygyakorlatokról. Mind
annyian azt tartjuk, hogy így sokkal
közelebb kerülünk a gyakorlati mun
kához.
Nagy Júlia a guti erdészetvezető
leánya, már kisgyermek korában szí
véhez nőtt az erdő, az utóbbi évek
ben már „szűkebb hazájában is
megismerkedett a gépekkel, a gépe
sítés előnyeivel, így nem csodálkoz
hatunk, ha most meg akar ismer
kedni a gépek „kórházának műszerei
vel”, a javítóműhely szerszámgépei
vel is. Kicsit távolabb állt az erdé
szettől a főiskola másik harmadéves
nőhallgatója, Tóth Ilona, akivel a
hegesztőműhelyben találkozunk. Az
ő családjában keresve sem lehet er
dészt találni, még talán a dédapja is
bányász volt, de most már az egész
család büszke arra, hogy Tóth Ilona
az Erdőmérnöki Főiskola ösztöndíjas
hallgatója.
, ..
— Úgy gondoljuk, kötelességünk
nekünk jövendőbeli erdőmérnökök
nek, hogy a javítóműhelyek belső
életével is megismerkedjünk —
mondja homlokára tolva a hegesztő
szemüveget. — így az erőgépek meg
a munkagépek mellett a szerszámgé
pek sem lesznek idegenek előttünk.
— Hiába ismeri az ember elmélet
ben az indukciót és a differenciális
integrált — jegyzi meg Simái Já
nos —, ha nem látjuk a valóságban
is, hogyan forog a motor.
— Számomra éppen a mechanika
és a géptan volt eddig a legnehezebb
tárgy, ebből is különösen a fémmeg
munkálás, — lép hozzánk Nagy
házi Miklós. — Ha javul a tanul
mányi eredményem ezeknél a nehéz
tárgyaknál is, biztosan része lesz
benne a műheiyi gyakorlatnak is.
MINDEN VÉLEMÉNYNEK ugyan
az a lényege: szükséges és hasz
nos a politechnikai oktatásnak ez, a
főiskola követelményeihez formált
változata. A főiskolásokat a műhely
gyakorlatokon jelenleg a Gépipari
Technikum „látja vendégül’’, — a fő
iskolások szeretnék, ha idővel beren
dezhetnék saját tanműhelyüket — s
a technikum igazgatója, Egész
Kálmán főiskolai adjunktus igazán
szívélyes „házigazda”. Műhelyrőlműhelyre jár a főiskolások között,
nézi, hogy áll kezükben a munkada

rab, ha kell, igazít is rajta, sokszor
bekapcsolódik az oktató technikusok
magyarázatába. Az ő véleménye sze
rint is hasznos a főiskolások műhelyi
gyakorlata.
— Ma, az Erdőmémöki Főiskolán
gyakorlatiasabb a képzés, mint a mi
időnkben a Műegyetemen volt —,
emlékezik vissza egyetemi éveire. —
A műhelyi munkát igyekszünk nem
csak megismertetni a jövő erdőmér
nökeivel, hanem meg is szerettetni
velük, hogy értékelni tudják a fizi
kai munkát, szakszerűen segítségükre
tudjanak lenni a műhelyi dolgozók
nak.

Cser Lajos harmadéves hallgató az esz
tergapad „rejtelmeit” kutatja

Egész Kálmán szavait fűzi tovább
K á 1 d y József gép tani tanszék vezető
docens, amikor arról beszél, hogy az
erdőmérnököknek valóban a gépi
munkák irányítóivá kell válniuk: a
TMK műhelyben éppenúgy, mint a
munkagépek vonalán, az erdőgazdál
kodás valamennyi ágában.
— Az erdőgazdaságoknál gyors
egymásutánban épülnek a korszerű
műhelyek és egyre több gép kerül
alkalmazásra — foglalja össze véle
ményét Káldy József. — Minden alap
megvan tehát a műszaki színvonal
fejlesztésére. A tapasztalat azonban
azt mutatja, hogy az erdőmérnökök
húzódoznak a műszaki vezetéstől, irá
nyítástól. Ennek pedig az az oka,
hogy nem tartják megfelelőnek a
gyakorlati felkészültségüket. A leg
több erdőgazdaságnál technikus kép
zettsége van a gépesítési előadónak.
Munkájukat igen értékeljük, azon
ban a gépesítés hatalmas fejlődésé

ül hallgatók egy csoportja a hegesztőmű
helyben. A háttérben Egész Kálmán ad
junktus, a technikum igazgatója kíséri
figyelemmel a leendő erdőmérnökök
műhelygyakorlatát

vei a gépesítés irányítása igen fon
tos feladattá vált, ezért szükséges,
hogy azt a szakma legmagasabb kép
zettségű szakemberei vegyék a ke
zükbe. Itt a főiskolán a hallgatók
zöme ma még nehéz tárgynak tartja
a géptant, az évvégi átlag vizsga
eredmény mindössze 2,9 volt. Az idén
először bevezetett
gyakorlatokon
azonban a hallgatók már örömmel
vesznek részt. Ez egyrészt reményt
ad arra, hogy javul majd a géptani
vizsgák eredménye, vagyis az elmé
leti megalapozottság, másrészt arra,
hogy a hallgatók már itt, a főiskola,
illetve a tanműhely falai közt meg
ismerik, megszeretik a műhelyi mun
kát és ezzel felkészültségük telje
sebbé válik. A hallgatók közül nyolcan-tizen máris igen kitűnő képessé
gekről, érzékről tettek tanúságot.
Mivel véleményem szerint munkára
csak munkával lehet hatásosan ne
velni, a műhelygyakorlatok feltétle
nül alkalmasak arra, hogy a hallga
tók majd mint erdőmémökök se ide
genkedjenek a műhelyek és a gépe
sítés irányításától.
|UIRE BEFEJEZZÜK a beszélge1 Btést, vége tér a műhely gyakorlat
is. Este hat óra van. A hallgatók le
vetik a munkaruhát.
— Hasznos, változatos nap volt —
lép ki Cser Lajos a műhelyből. —
őszintén
mondhatom, egyáltalán
nem fáradtam ki, pedig a három
óra hosszat tartó műhelygyakorlat
előtt hat órán keresztül előadásokat
hallgattunk.
Mi pedig azzal búcsúzunk a főisko
lásoktól, hogy a legközelebbi alka
lommal ismét műhelyben keressük
fel őket: a szintén igen nagy nép
szerűségnek örvendő és hasonlóan
nagy gyakorlati segítséget adó fa
ipari tanműhelyben.
AZ ERDŐGAZDASÁG ÉS FA
IPAR SZERKESZTŐSÉGE az egri
erdőgazdasággal és a Mezőgazda
sági Könyv- és Folyóiratkiadó

Vállalattal együtt december 4-én
ankétot rendezett Egerben. Az an
két részletes ismertetésére nyom
datechnikai okokból csak januári
számunkban tudunk visszatérni.
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ban tartásukra és gondozásukra vo
natkozóan. (Ára: 32,— forint.)

HASZÁK ALADÁR
1959. november 25-én rövid bete
geskedés után meghalt Haszák Ala
dár, az országos hírű szakember, a
szombathelyi erdőgazdaság főmér
nöke. Az erdészeti társadalomnak
egyik kimagasló egyénisége távozott
el az élők sorából.
1904-ben született Pécsett, itt vé
gezte el az iskoláit is. 1923-tól 1929-ig
— közbeeső katonai szolgálattal —
végezte el a soproni erdőmérnöki fő
iskolát. Erdőmérnöki oklevelének

megszerzése után előbb mint föld
mérő és építésvezető dolgozott, majd
részt vett a Veszprém környéki erdő
rendezési munkákban. 1932-től 1941ig Pécsett dolgozott, mint erdőgond
nok. 1941-ben vette át a szentgott
hárdi
erdőgondnokság
vezetését,
majd 1950-től kezdve, kisebb megsza
kításokkal, a volt őrségi, majd a
szombathelyi erdőgazdaság főmér
nöke volt egészen haláláig.
Kiváló szaktudásának alapja mély
elméleti felkészültsége és széleskörű
gyakorlati tájékozottsága volt. Fá
radhatatlanul dolgozott erdőgazdasáságunk fejlődéséért. Maradandót al
kotott az őrségi erdei fenyvesek ter
mészetes felújításának megoldásá
ban. Az elsők között volt, aki felis
merte a felújító vágások nagy jelen
tőségét, azt alkalmazta a táj jelleg
zetes viszonyaira és eredményei mu
tatják, hogy helyes úton járt. Jól
sikerült felújításai mellett az erdő
telepítések összefüggő ezer holdjai
tanúskodnak erről. Célul tűzte ki
olyan állományok létrehozását, ame
lyek hektáronként 6—800 köbméter
véghasználati fatömeget adnak és
erdönevelő munkásságát is erre össz
pontosította. Az eredmény nem ma
radt el és legutóbb az erdőnevelési
konferencia résztvevői előtt bizonyí
totta be eljárásainak célravezető vol
tát.
Szünet nélkül nevelte, oktatta a
fiatal szakembereket. Nemcsak szó
val, de példájával is: mindenkor
példaképe volt az alkotó embernek,
aki tántoríthatatlanul,
fáradságot
nem kímélve dolgozik életcéljának
megvalósításán. — Előszereteténél

*

Dr. Pásztor Lajos: Szobamadarak,
díszmadarak. Sok érdekes tudnivalót
tartalmazó, szépen kiállított köny
vecskét adott ki a Mezőgazdasági
Kiadó a madártartás kérdéseiről. A
kötet első felében a madártartás ál
talános elveit találjuk. Az olvasó tá
jékozódhat arról, hogy milyen ma
dárfajok tarthatók fogságban, hogyan
kell a szobamadarakat, díszmadara
kat elhelyezni, gondozni, táplálni,
tenyészteni. Kisebb fejezet fogialKOzik a szabadon élő madarak gondo
zásával is, bár ez nem tartozik a
könyv szorosan veit anyagához. An
nál érdekesebb és fontosabb a szo
bamadarak és díszmadarak betegsé
geiről szóló terjedelmes fejezet. A
kötet második része a leggyakrabban
tartott madarak részletes ismerteté
sét adja. Itt azonban a szerző és a
könyv lektorai nem tudtak ellenállni
a kísértésnek és bőséges helyet biz
tosítottak olyan madaraknak is, ame
lyeket szobamadaraknak vagy dísz
madaruknak alig lehet nevezni. így
szerepel a fogoly, a fürj, a vízi dísz
madarak fejezetben jóformán vala
mennyi réce- és lúdfajunk, majd a
nem védett madarak csoportjában a
héja, védett madarak között, hogy
csak néhányat említsünk a réti sas,
a karvaly, a szürkegém. Ez azonban
nem von le a könyv hasznosságából.
Valóban közelebb hozza az olvasók
hoz ezeket a szép és kedves lényeket,
sok gyakorlati tanácsot is ad fogság-

A Kertészet és Szőlészet Zseb
könyve. Hasznos zsebkönyvet hozott
forgalomba a Mezőgazdasági Kiadó
Feyér Piroska szerkesztésében. A kö
tet a házkörüli gazdálkodást folytató
erdészek számára is rengeteg értékes
tanácsot és tudnivalót tartalmaz. A
zöldségtermesztés, a zöldségmagtermesztés, a gyümölcstermesztés és a

KERTÉSZET

ZSEBKÖNYVE
196B

szcLŐtermesztés, valamint a szőlő fel
dolgozás és borkezelés tudnivalóin
kívül a dísznövénytermesztésről is
alapvető ismereteket szerezhet a
zsebkönyv olvasója. A kis virágos
kert munkálatainak naptára a kötet
végén jó segítséget ad az erdészfele
ségeknek, hogyan ápolják, neveljék
a házkörüli kiskertet. (Ára: 18,— Ft.)

Könyveink, lapjaink vándorkiállítása
Csehszlovákiában
A prágai, a pozsonyi és a buda
pesti mezőgazdasági kiadóvállalatok
között egyre szorosabb az együttmű
ködés. Ennek kapcsán rendezték
meg tavaly Budapesten, Vácott és
Cegléden a cseh és szlovák nyelvű
könyvek kiállítását, amelyet most a
magyar könyvek és folyóiratok ven
dégszereplése követett a Csehszlo
vák Köztársaságban.
November 12-én Prágában nyílt
meg a kiállítás, az ottani Magyar
Kultúra impozáns helyiségében a
Vencel téren. Valamennyi mezőgaz
dasági lapunkon kívül szerepeltek a
tartalmilag és kivitelben legjobban
sikerült szakkönyvek, ezenkívül a
rendezőség ügyes
összeállításban
adott ízelítőt mezőgazdaságunk kül
földön is elismert termékeiből. A be-

mutatott oktató filmeknek határo
zott sikere volt, számos mezőgazda
sági intézmény jelentett be csopor
tos látogatást. Ugyancsak tetszettek
az ízléses plakátok, amelyek mező
gazdaságunk fejlődését elevenítették
meg számokban, képekben.
A kiállítás decemberben Pozsony
ba vándorol át, onnan Nyitrára, vé
gül Kassára kerül. Eddigi látogatott
sága bizonyítja, hogy nagy az ér
deklődés az ilyen jellegű szakmai
tapasztalatcserék iránt, hiszen lé
nyegében arról van szó. De bizo
nyítja azt is, hogy egyre mélyül a
népeink közötti kapcsolat, amely az
együttműködésben éppen úgy meg
nyilvánul, mint a mezőgazdasági
kiadók között kialakult nemes ver
sengésben.

csak emberszerete te volt nagyobb.
Ezt érezte mindenki, aki kapcsolat
ban volt vele, munkatársai, barátai,
tisztelői.
Gazdag eredményekben bővelkedő
élet zárult le korai halálával. Beteg
ségét magában hordva a munkáról
az utolsó percig sem mondott le.
Haszák Aladár többé már nem jár

közöttünk, de itt él munkájában,
eredményeiben, hogy bennünket to
vábbra is a fáradhatatlan szakmai
munkára, az emberek megbecsülé
sére tanítson. Emlékét kegyelettel
őrzik közvetlen munkatársai és az
ország egész erdészeti társadalma.
Solymos Rezső
erdőmérnök.
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Csillagfényes, havas éj
szaka. A völgyi országúton
gyors trappban halad egy
szán. A lovak csengőjének
ritmusa csak egy-egy kap
táidnál lassul kevés ideig.
Mikor aztán könnyebbé vá
lik az út, a nyerges újra le
szegi a fejét. János bácsi,
az öreg kocsis kezében
megfeszül a gyeplő:
— Hó, ha-hó! messze van
még Rakottyás.
A csikónak nem használ
a jó szó. Féktelen jó kedve
van. Talán még jobb, mint
a. kocsiban ülő erdészek
nek, akiknek ez a vasárnap
hozta meg az idei első disz
nóhajtás ünnepszámba me
nő örömét.
A széles hátsó ülésen
hárman ülnek. A fiatal
mérnök, az erdészetvezető
és két szakelőadója. Szem
ben velük és a kocsis mel
lett három erdész szoron
gatja puskáját.
A völgyön csípős szél
fúj. Az utasok hallgatagok,
meg álmosak is. Hogyne,
hiszen 4 órakor már indult
a szán, alig volt idő al
vásra. De azért mind tal
pon várta a fogatot, amint
a falun végigügetve fel
szedte őket.
Amolyan házi disznóhaj
tást rendeznek máma az
első hó tiszteletére. Tegnap
előtt indult a havazás és a
nyomok sikeres vadászatot
ígérnek. Sok a disznó. Több
is mint kellene. Nyáron a
mezőgazdaságban okoztak
nagy károkat és félős, hogy
tavasszal a makkrakásokat
fogják felszámolni.
Az út egyre meredekeb
bé válik. A nyerges járása
is megnyugszik, csengőinek
zenéje pedig lágyabb üte
mű lesz. Kissé világosodik,
de ez még nem a hajnal.
A hold kúszik, egyre fel
jebb az ég pereméről. Egyegy szó is elhangzik néha.
— Kíváncsi vagyok, ho
gyan rendezi meg a hajtást
a gyerek — kérdezi szinte
magától az öreg Kovács
József.
A gyerek, Balog Feri a
rakottyási kerületvezető er
dész. Alig féléve került ki
a nehéz munkahelyre, az
öreg mellől, ahol a techni
kum és a katonai szolgálat
elvégzése után egy évet
gyakomokoskodott.
— A te tanítványod csak

mintaszerű munkát végez
het — feleli szomszédja.
Csipkelődésnek szánta, de
tulajdonképpen
elismerés
volt.
A rakottyási erdészház
ablakában már régóta ég a
lámpa. Balog Feri nem so
kat aludt. Felfért volna pe
dig a pihenés. Tegnap reg
gel ép^en csak megnézte
fakitermelőit és már indult
is, hogy a friss hóban árul
kodó nyomokat ellenőrizze.
A késő este vetette haza.

maradhattak volna el egyet
len vadászatról sem. Andor
János két tacskója régi is
merősként indul utánuk.
Közben újabb szán érkezik
két vendéggel. A szomszéd
erdészet egyik előadója és
kerületvezetője.
Az első felállás helye
nincs messze. így jut idő
rövid látogatásra a pórul
járt cimboránál.
Andor
János fájó szívvel marad az
ágyban az ólomecetes boro
gatás között.

Andor Jánosnál, a disznó
hajtás kiszemelt rendezőjé
nél tartottak „haditaná
csot“, mert az még az ágyat
nyomta egy szerencsétlen
izomrándulás miatt.
Most — az egyelőre még
asszony nélkül levő lakás —
nagyobbik szobájának cse
répkályhájában szítja fel a
parazsat: Letöltötte ugyan
katonaidejét, de a házas
ságra még nem szánta rá
magát. így a borostea elké
szítésének gondja is az övé.
A nagy asztalon sorban ál
lanak a csészék és a teás
fazék alatt vígan pattog a
tűz.
A kilenc hajtó is talpon
van már. A közeli munkás
szállóban aludtak. Kettő
közülük éppen akkor indul
az erdészház felé, amikor a
kanyarodon túl felhangzik
a közeledő szán csilingelése.
Balog Feri a nagy kapu
ban
fogadja
vendégeit.
Mégcsak dereng a hajnal,
így jut idő egy kis megbe
szélésre. Falatozás közben
szolgálati térképen mutatja
meg a terveket. Rövid vita,
és a két hajtó elindul, hogy
az első hajtáshoz vezesse
társait. Régi erdei munká
sok, gyerekkoruk óta itt
élnek az erdőben és nem

Rudaskorú
bükkösben
lesz az első hajtás. Helyenkint sűrű fiatalos foltok, ré
szint későbbi felújulásból,
részint fenyőpótlásból szár
maznak. Tegnap 4—5 ta
valyi süldő nyoma vezetett
ide.
Balog Feri cigarettájának
füstjét kémlelve magabiz
tosan vezeti társait. A szél
jó. A lőállásokat keskeny
kocsiuton jelölte ki. Gondo
san ügyelt azonban arra,
hogy 40—50 lépésre minde
nütt jó kilátás legyen. A
felállítás csendben, fegyel
mezetten történik. Mintegy
figyelmeztetésül mindenki
nek elismétli az erdészet
vezető néhány utasítását.
Második kürtszó után be
felé nem lövünk. Első
lövés csak disznóra eshet,
második rókára is. Egyéb
vad' nem lőhető.
ő maga is elállt az utolsó
standon, a gerinc alatt.
Kürtjéből felhangzik az in
dulás jele. Borússá, csen
dessé vált az idő. A magas
porhóban azonban még
nem hallatszik messze a
vad zaja.
Az első 15 percben semmi
zaj. A hajtok még messze
vannak. A tacskók is csen
desek. De hirtelen, mintha
a földből bújt volna elő,
róka tűnik fel balkéz felől.

A vörös zsivány ugyancsak
menti az irháját. A hajtok
még kilométerekre járnak,
de ő jobbnak látja minél
meszebb hagyni őket. Mit
sem sejtve, félkörben kerüli
meg a vadászt és eltűnik a
gerinc mögött. Feri kicsit
sajnálja, hogy az utasítás
nak megfelelően nem üd
vözölhette kellő tisztelettel
a komát. Igaz, a róka nem
nagyon
érdekelte.
Már
az Alföldön is lőtt néhá
nyat. Disznóhoz azonban
még nem volt szerencséje.
Üjabb
néhány perces
csend. Aztán felhangzik a
két tacskó hangja. Kissé
unottan, kissé kedvetlenül.
Nem is tart sokáig. Pár
perc múlva erős csörtetés
hallatszik. Tisztán kivehető
a menekülő szarvasbikák
agancsának verődése, ahogy
mintegy 200 méterre lej
jebb átmennek egy fiatalos
folton és elhagyják a pus
kások vonalát. A tacskók
valószínűleg ezeket zavar
ták az előbb.
Hosszabb csend. Feri már
attól fél, hogy nincsenek
bent a disznók. No, de
végre ez már igazi csaholás.
A két tacskó hangja visítva
hasítja a levegőt. És nin
csenek is tnagyon messze.
Az oldal közepén, úgy 500
méterre a puskások vonala
előtt folyik a harc. Forgo
lódnak, hol itt, hol ott áll
nak meg kis ideig. A tacs
kók azonban hamar kimoz
dítják őket. A csaholás
folyton közelít. A hajtok
zaja is hallatszik néha.
Óvatosan egy-egy koppantással szorítják a disznókat
a puskások elé. Feri moz
dulatlanul áll egy bokor
mögött és úgy markolja
puskája nyakát, hogy szinte
fáj a keze.
Már tisztán hallatszik a
disznók nesze is. Alig van
nak 150 méternyire, de
innen nem akarnak moz
dulni. Hiába a két tacskó
mérges nyifogása, álló harc
fejlődik ki. Két-három per
cig nincs változás. De hirte
len újból hajtás csaholása
hangzik. Lefelé indulnak
meg. Nyomban rá gyors
egymásutánban két lövés
dörren. Majd egy harma
dik is. Szinte rebben a
pillanatban fekete tömeg
vágódik ki az iménti harc
irányából. Egyenesen Feri
nek tart. A puska az arc
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hoz repül, de a disznó hir
telen irányt változtat és
egy sűrű folton át az előző
vadász felé tart. Feri elké
sett. Megszólal a szomszéd
puskája. Nagy hófelhő jelzi
a találatot.
Ezután néma csend. Kis
vártáivá ismét felhangzik
a hajtok óvatos kopogása,
aztán újabb lövés. Nem
telik bele öt perc és a haj
tok kint vannak a puská
sok vonalán az úton.
Feri is megindul. A
szomszéd zsákmánya egy
7G kilós kanocska. A lövés
a nyaki csigolyákat ron
csolta széjjel.
Vájjon mi van lejjebb?
A harmadik standon az
utolsó lövéssel az .erdészet
vezető számolt le egy a
hajtóvonal előtt lopakodó
rókával. A koma spekulá
ciója ezúttal nem sikerült.
A sarok-puskás állása
körül nagy a csoportosulás.
Itt négy disznó tört ki.
Ezekre esett a három lövés.
Egy ott fekszik a két tacskó
őrizete alatt követtienül a
lőállás mellett. A másik
három úgylátszik sértetle
nül távozott. Vér nyom nincs.
A sikeres kezdés után
vidáman indult a társaság
a második hajtáshoz.
Sűrű fiatalos szélén állítja
végig a puskásokat Feri. Ö
maga ismét a gerinc köze
lébe kerül. Ez a fiatalos a
disznók kedvenc tartózko
dási helye. Ez a főhajtás.
Tegnap két közepes konda
és három magányos darab
nyoma vezetett 'ebbe a sű
rűbe. Érthető hát az általá
nos izgalom.
Ezúttal a hajtóknak volt
több időre szükségük a fel
álláshoz. Ök adták meg az
indulást jelző kürtjelet is.
A meglehetősen széles haj
tásban a kutyákra kellett
építeni.
Csakugyan
alig
indul el a hajtás, már fog
nak is. Dühös csaholásuk
jó ideig egyhelyben hang
zik, majd távolodni kezd.
Nemsokára teljesen el is
hallgat. A disznók valahol
hátul a hajtok vonalán
törtek ki. Jó háromnegyed
óra múlva hangzik fel is
mét a tacskók ugatása. Már
jóval közelebb vannak. A
hajtás ezúttal a puskások
irányába indul és gyorsan
közeledik. Egymásutánban
4—5 lövés is dörren és nem
sokkal később elnémul a
tacskók zenéje.
Üjabb félórás csend. A
hajtők lassún közelednek.
Egy-egy
koppantás zaja
már tisztán kivehető.
Ügy látszik, nem lesz
több esemény, amikor mint
egy 10 lépésnyire a szom
széd lőállás mellett nagy
robajjal hatalmas fekete

tömeg vágódik ki a fiata
losból. Feri felé tart. Gyors
egymásutánban két lövés
dördül a szomszéd puská
jából és a disznó 3—4 buk
fencet vetve akad meg
egy kőrisfa tövében. Nem
sokkal később a puskás
vonal alsó részén is szól a
puska. Ezzel vége a máso
dik hajtásnak.
Majd egy óra is belete
lik, amíg a völgyben rakott
tűznél mindenki együtt
van. Tizenkilenc
disznó
volt a hajtásban. Hét hátul
tört ki, de öt ott fekszik a
nyiladékon. Eddig öt pus
kásnak kedvezett a szeren
cse. Ketten 2—2 darabot is
lőttek. Jó kan nincs köztük.
A „karikára lőtt“ nagy
darab is meddő koca. No,
de azért így is jó a hangu
lat. Sercegve pirul a sza
lonna. Hajtó és vadász egy
aránt csillogó szemmel me
séli az élményeket. Egyegy korty bor is jól esik a
zsíros
falatokra.
Persze
módjával,
mert délután
folytatódik a vadászat és
ehhez tiszta fej kell.
A csengős szán utasai nem
beszélnek, róla, de egyetér
tenek abban, hogy a „gye
rek“ vadászatrendezésböl is
jól vizsgázik. Feri most ott
ül hajtői között és határo
zottan mondja:
— Igen, az egyik Druzsba
erősen kopog. Megkérjük
az erdészetvezető elvtársat,
hogy vigye magával és
küldje be a gépállomásra.
A hajtok ugyanis civilben
— azaz hétköznap — gépi
fakitermelő munkások. Az
egyik hajtóvezér az erdészet
kiváló dolgozója, gépkezelő.
De ma vasárnap van.
Időközben kisütött a nap.
Kellemes, friss az idő. Csak
a hó teteje olvad kissé.
Az utolsó hajtás színhelye
bükk-úölgy ele gyes fiatalos
sok fenyőfolttal. Ezzel a
területtel foglalkozott leg
szívesebben Balog Ferenc.
A lőállásokat különös gond
dal képezte ki még az őszszel. Mintegy 100 méterre
a fiatalos szélétől egyenes
vonal mentén alakította ki
a standokat. Mindegyiktől
sugár irányban 6—8 kes
keny lőnyiladékot vágott
bele az állományba. Ezeket
úgy vezette, hogy véletle
nül se lehessen átlőni az
egyik állásból a másikba.
Itt állította fel utoljára
vendégeit.
Ahogy ő is eláll, indul a
hajtás. Az ebéd közben új
erőre kapott tacskók rövi
desen hajtanak. Most nem
lehet sokat látni. A lőnyiladékok szabják meg a ha
tárt.
A kutyák hangja lassan
közelebb kerül, de inkább

a vonal közepének tart. El
éri a puskásokat, sőt túl is
jut rajtuk. Feri nem érti,
miért nincs lövés. Csak
később tudja meg, hogy a
kutyák két nyiladékon is
átszorították a kant. Az el
sőn gyorsan átugrott. A
másikon ugyan megállt egy
kicsit, de a tacskók nagyon
rajta voltak. A vadász így
nem kockáztathatta meg a
lövést.
— No, kitört a disznó —
gondolja Feri.
De most hirtelen hátul
ról újra indul a hajsza. A
disznó túlhaladva a vadász
vonalat, „szél, alá“ kerül és
sebes iramban megindul. A
fiatalos szélét azonban nem
hagyja el. Fut egyenesen
Feri irányába. A tacskók
kissé lemaradva követik.
Az első nyiladékon oly
gyorsan ugrik át, hogy
nincs idő a lövésre. A máso
dikon pillanatra megtorpan
és ekkor begörbül a Feri
újjá. A dörrenés után rövid
ideig tartó robaj, majd
csend. A puska a következő
nyiladéknál hiába várja,
hogy a második golyót is
eleressze.
A két tacskó lihegve ér
kezik. Dühös, de diadal
ittas morgásukra leereszke
dik a puska csöve. A va
dászláz most tör ki Ferin.
A szíve a torkában dobog.
Rohanna oda, de aztán rá
döbben:
— Én vagyok a vadászat
rendezője — és fegyelme
zetten a heelyén marad.
Lejjebb rövid egymás
utánban két lövés esik. A
hajtok már a közelben jár
nak. Ahogy az első megje
lenik a keskeny lőnyiladékon, Feri sem bírja tovább.
Szalad a lövés helyére és
onnan már látja is a 8—10
lépésnyire fekvő disznót.
Jókora kan. A két kutyát
lehessegeti róla, örülni azonban nincs sok idő. Elő
kerül 3—4 hajtó és húzzák
a disznót kifelé az útra.
A hajtásban még egy
süldő esett. így természe
tesen a nagy kan elejtőjéé a
legnagyobb dicsőség. Ezt

az sem zavarja, hogy az
egyik agyar törött és a
másik is kisebb, mint ahogy
a disznó testalkatától el
lehetett volna várni.
A nap éppen nyugodni
készül, amikor a szán meg
érkezik az utolsó hajtás
ban esett két disznóval a
rakottyási házhoz. A többi
hét már ott fekszik sorban
az udvaron. Amint a nagy
kant odafektetik a teríték
őt megillető első helyére,
Kovács Józsi bácsi inté
sére a vadásztársak lekap
ják tíz körméről a nap hő
sét és ráfektetik első disz
nójára. A legöregebb vadász
kezében suhogni kezd a
mogyoró-vessző.
Ezzel a vendégek indul
nak is. Barátságos és hálás
kézszorítással búcsúznak a
szép vadászat rendezőitől.
A két szán elindul ellen
kező irányban.
Feri egyedül marad haj
tóival. Gyorsan elvégzik az
utóbb esett disznók zsigerelését és a színben bizton
ságba helyezik a terítéket.
A munkásszállóban íny
csiklandozó máj és szív
pörkölt szaga terjeng. A
hajtok készülnek, hogy a
vacsora elfogyasztásával le
tegyék mai méltóságukat és
visszaváltozzanak motorfűrészes munkacsapattá.
Feri konyhájában is se
rényen folyik a munka. A
lefűrészelt állkapcsot és orr
csontot tisztogatja, zsírta
lanítja. Ez nagy figyelmet
igénylő munka, különösen
ha az ember első trófeáját
látja el. Bizony elmúlik 8
óra, amikor a „vadász rész“
máj elkészítésére sor kerül.
Eddig jól ment minden,
de most egyszerre úrrá lesz
Balog Ferencen a fáradság
meg a szórakozottság is.
Megvágja a kezét, megpörkölődik a zsír, megsózza a
párolódó májat. Az így ke
ménnyé vált és kissé odakozmált vacsora közben
most először gondol komo
lyan arra, hogy asszonyt
kéne hozni a házhoz.
Nagyajtai Zoltán
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A nagykovácsi nevelőotthon első
„születésnapja"

bán, a sokféle szórakozás közben
a kultúra minden területével meg
ismerkedtek. Tavaly még újdon
ság volt a lemezjátszó, a rádió, a
dia- és filmvetítő. Ma az OEF jó
voltából már a televízió előadásait
is rendszeresen élvezhetik a nö
vendékek. A múlt évben kapott
erdész-egyenruhákon kívül újabb

százezer forint értékű alsó- és
felsőruhát, cipőt kaptak a gyerme
kek. Bővül az otthon könyvtára,
sport- és játékfelszerelése. A gyer
mekek az odaadó gondoskodásra

szorgalmas tanulással és példás
magaviselettel válaszolnak.

Az otthon növendékei az új erdész-egyenruhában

Az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság nagykovácsi nevelőottho
na egyéves eredményes működése
után, novelmber 8-án ünnepelte
felavatásának első évfordulóját.
Az ünnepélyen megjelent Ortutay
Zsuzsa, az Országos Nőtanács tit
kára, dr. Balassa Gyula minisz
terhelyettes, az OEF vezetője, dr.
Vágó Ödön, az OEF elnöki főosz
tályának vezetője, Dobozy László
osztályvezető, valamint a főigaz
gatóság több képviselője. Képvi
seltették magukat a nevelőotthon
nal kapcsolatban álló szervezetek
és intézmények, valamint szép
számban megjelentek a növendé
kek szülei és hozzátartozói. A
megjelentek örömteli megelége
déssel szemlélték az egy év alatt
megszépült, hatalmas ősparkkal
övezett kastélyt, 88
gyermek

kedves, második otthonát.
A nívós ünnepély igazolta, hogy
a nevelőotthonban a gyermekek
tanítása, nevelése, a messzemenő
gondoskodás
mellett kulturális
fejlődésüket is elősegítik. A gyer
mekek kifogástalan magatartása,
ügyes ének- és táncbemutatója, a
szereplők bátor fellépése, jó elő
adása azt mutatta, hogy az eltelt

áv igazi családdá, nemes célokért
küzdő, példás közösséggé ková
csolta össze az ország minden ré-

széböl egybegyült erdész-gyereke
ket.
Igaz, bőven volt részük minden
jóból ez alatt az év alatt. A jó el
látás a tiszta, kényelmes otthon

Az eddigi tapasztalatok és ered
mények alapján minden remény
megvan arra, hogy az itt nevel
kedő erdészgyerekek hasznos, mű
velt és harcos tagjaivá válnak a
magyar
erdészetnek,
szocializ
must építő hazánknak.

Böröcz Lajos,
a nevelőotthon igazgatója.

A nagyatádi erdőgazdaság
és az Erdőgazdasági Szállító Vállalat
Jő együttműködése
A nagyatádi erdőgazdaság kaszó
pusztai és berzencei erdészetében
nagytömegű faanyag kiszállítása nem
volt biztosítva. A TEFU gépkocsikat
biztosítani nem tudott, az Erdőgazda
sági Szállító Vállalat kaposvári ki
rendeltsége is túl volt terhelve fel
adatokkal s így kétséges volt, hogy
a szállítások szeptember 30-áig be
fejeződnek-e. Az Erdőgazdasági Szál
lító Vállalat debreceni kirendeltségé
től irányítottak át 9 tehergépkocsit a
nagyatádi
erdőgazdaság szállítási
feladatainak megoldása érdekében.
A kirendelt gépkocsik vezetői ki
váló munkát végeztek, a nehéz út

viszonyok ellenére is száz százalék
felett teljesítettek és augusztusban
3752 tonna/ szeptemberben 5626 ton
na faanyagot szállítottak ki, illetve
mozgattak meg. Ezzel döntően elő
segítették. hogy a nagyatádi erdő
gazdaság az 1958—59-es gazdasági
évét eredményesen tudta lezárni. A
szállítási munka jó megszervezése
Szabó László kaposvári kirendeltség
vezető és Szelecz Lajos szállítási elő
adó érdeme volt. A rendkívüli mun
ka jutalmazásául az Erdőgazdasági
Szállító Vállalat igazgatója összesen
5000 forint jutalmat osztott szét.

<Szép eredmények az -Qrdei termék Őáltala!
miskolci üzemvezetőségénél
Az 1958—59-es gazdasági évre az
Erdei Termék Vállalat miskolci (II.
számú) üzemvezetőségénél 1 085 000
forint nyereséget terveztek be. Az
idei kiváló gombatermés begyűjtésé
nek jó megszervezésével azonban
elérték, hogy ténylegesen 2 677 000
forint nyereséget produkáltak. Első
sorban a nyári gombagyűjtés és az
erdei gyümölcsök begyűjtésének si
kere hozta ezt a szép eredményt. 400
mázsa vargánya és 10 vagon som a
két kiemelkedő tétel, amire a mis
kolci üzemvezetőség szép eredménye
felépült. Télen, főleg a faáruban, el
sősorban a nyírcsuta (seprő) össze
gyűjtése útján jutottak további jö
vedelemhez. Megszüntették a felvá

sárlás eddigi módszerét és az üzem
vezetőség öt állandó előadója intézi
a felvásárlást magánszemélyek köz
beiktatása nélkül. Ezt a szervezeti
formát egyébként az Erdei Termék
V általat valamennyi üzemvezetősé
génél ki kell alakítani, de amint dr.
Koloss Oszkámé vezető mondotta,
itt ezen a területen az új szervezeti
forma már készen van és jól bevált.
De ezen felül a múlt gazdasági év
szép eredményei az erdőgazdaságok
kal — elsősorban a miskolci erdő
gazdasággal — való jó kooperáció
nak is köszönhetők és így érthető,
hogy az üzemvezetőség 6,1 millió
forintos termelési tervét 7,95 millió
ra tudta teljesíteni.
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Emléktábla
Kaán Károly szülőházán
Rövid ünnepség keretében avat
ták fel november 10-én Nagykani
zsán Kaán Károly emléktáblá
ját. A nagy magyar Alföld-fásító
erdész Nagykanizsán, a mai Hu
nyadi utcában született és később
is gyakran felkereste szülővárosát,
ott élő családját. A szülőháza fa
lán elhelyezett emléktáblát N ém eth László, a nagykanizsai er
dőgazdaság igazgatója vette át s
rövid beszédében hangsúlyozta: a
magyar erdészek ma azon dolgoz
nak, hogy a tudomány és a gya
korlat összefogásával megvalósít
sák Kaán Károly célkitűzéseit.
P aló ez József OEF osztályve
zető, az Országos Erdészeti Egye
sület nevében helyezett el koszo
rút az emléktáblán, amelynek fel
irata a következő:
„Kaán Károlynak, a nagy Alföld-fásító erdésznek, hálás meg
emlékezésül az Országos Erdészeti
Egyesület és szülővárosának er
désztársai.”

Kitüntetés — jutalmazás. Az Or
szágos Erdészeti Főigazgatóság veze
tője az új erdőnevelési eljárások ki
alakítása és gyakorlati bevezetése ér
dekében végzett kiemelkedő munká
jáért Riedl László főmérnököt (OEF)
az Erdészet Kiváló Dolgozója kitün
tetésben és pénzjutalomban, Holdampf Gyula osztályvezetőt (OEF)
és Bakkay László főelőadót (OEF) di
cséretben és pénzjutalomban része
sítette.
TÖBB MINT NÉGYSZÁZEZER
KARÁCSONYFÁT szállítanak az
idén a piacokra az erdőgazdaságok
karácsonyfa telepei. A legtöbb lúcfenyőt a győri, a nyíregyházi és a
nagyatádi erdőgazdaság szállítja.
Jövőre már előre láthatólag 700 000
fiatal fenyőt szállítanak az erdő
gazdaságok és a tervek szerint kéthárom éven belül a teljes hazai
szükségletet fedezni tudják.
Fotócellás vágógépet kapott a Sze
gedi Falemezgyár. A többszázezer
forint értékű géppel vágják pontos
méretre a falemezeket. A gép egy
szerre 130 réteg lemezt munkál meg.
Amikor idegen tárgy, például emberi
kéz kerül a vágóéi elé, működésbe
lép a fotócella és a berendezés azon
nal megállítja a gépet.
Az újítási előadók III. negyedévi
versenyében az erdőgazdaságoknál
első lett Gerencsér Géza (Esztergom)
500 forint jutalom, második Komlósy
József (Sárospatak) 400 forint, har
madik Rössler Károly (Székesfehér
vár) 300, negyedik Nigriny Zoltán
(Pécs) 200 forint jutalom. Az ipari

Az őszi szarvasbőgés
tapasztalataiból

vállalatoknál első Kudett Lajos (Lá
daipari Vállalat) 700 forint, máso
dik Fodor László (Szentendrei Ko
csigyár) 500 forint, harmadik Bősze
Ferenc (Hárosi Falemezművek) 300
forint jutalom.

Szociális létesítmények
a Mohácsi
Farostlemezgyárban

Az ország egyik legkorszerűbb új
gyára a Mohácsi Farostlemezgyár. Nem
csak gépi berendezése felel meg a mai
technika legfejlettebb követelményeinek,
hanem az üzem dolgozói szociális vonat
kozásban is a legmesszebbmenő gondosko
dásban részesülnek. A gyár dolgozói
eddig 20 lakást kaptak a városban, a kö
vetkező években pedig még 58 lakás át
adására kerül sor. Fürdők, zuhanyozók
állnak a dolgozók rendelkezésére, az
orvosi rendelő — bár még kívánatos

A sárospataki erdőgazdaság terü
letén a szarvasbőgés idén az előző
évekhez viszonyítva öt-hat nappal
hamarabb, már szeptember 2-án kez
dődött. Ezzel kapcsolatban rá kell
mutatni arra, hogy szarvasbőgést
szeptember első napjaiban itt rit
kán lehet tapasztalni, bár Somogy
bán például már augusztus 25-e tá
ján is kezdődik a bőgés. Az itteni
szarvasbőgés korai kezdetét többen
az időjárás lehűlésével magyarázták.
Megfigyeléseim alapján azonban
az a véleményem, hogy 1958—59 őszi
és téli időszaka a jó magtermések
következtében
a szarvasállomány
fejlődésére igen kedvező volt; a
gyenge tél a vadállomány áttelelését
is megkönnyítette s az agancsképzés,
valamint a hízási időszak is meg
gyorsult, tehát a bőgés is korábban
kezdődött. Ezt mutatja az is, hogy
korábban is végződött: mégpedig
szeptember 25—26-a táján. Nyilván
valóan a somogyi táj szarvasbikái
azért bőgnek hamarabb, mert ott az
éghajlati és táplálékviszonyok ked
vezőbbek, mint a Sátorhegységben.
Azt hiszem ezek a részletmegfi
gyelések is hozzájárulnak ahhoz,
hogy az erdőfenntartás és a vadel
tartóképesség egyensúlyának kiala
kítása terén minél gondosabb mun
kát végezhessünk.
Bedő Sándor
vadászati felügyelő, Sárospatak

Motorkerékpár-baleset, Dukay Géza
erdésztechnikus, a győri erdőgazda
ság rábaközi erdészetének kerületve
zetője halálos motorkerékpár bal
eset áldozata lett. A 23 éves erdész
halála osztatlan részvétet keltett
munkatársai és évfolyamtársai kö
zött.

Kiváló újítók és feltalálók
kitüntetése
Az Országos Erdészeti Főigazgató
ság vezetője és az Országos Talál
mányi Hivatal elnöke, a Szakszerve
zetek Országos Tanácsának elnöksé
gével egyetértésben az erdőgazdálko
dás területén több újítót a Kiváló
Üjító kitüntetésben részesített. Az
arany fokozatot kapta Kozma László
(gödöllői erdőgazdaság), Berend Mik
lós és Kovács László (Erdőkémia).
Négyen kapták a kitüntetés ezüst fo
kozatát, tizen a bronz fokozatát. A
kitüntetett újítókat a főigazgatóság
vezetője 500—500 forint pénzjutalom
ban is részesítette. Ugyancsak az újí
tási mozgalomban elért kiváló telje
sítményért további tíz faipari dolgozó
részesült 500—500 forint pénzjuta
lomban.

lenne felszerelésének kiegészítése — bel
gyógyászati, sebészeti szakrendelőt és
gyógyszertárat egyesít magában. A ma
gyar és idegennyelvü szak- és szépiro
dalmi könyvtárban minden dolgozó meg
találja az érdeklődési körébe vágó iro
dalmat. Tervbe vették, hogy a város bel
területén kultűrhelyiséget rendeznek be.
Két képünkön a gyár üzemi konyháját
és éttermét mutatjuk be.
(MTI

foto

— Bereth Ferenc felvételei)

OLVASÓINKHOZ!
Lapunk régebbi számai, 1959-es
évfolyam, fűzve kapható vagy meg
rendelhető a
Mezőgazdasági Könyv- és Folyó
iratkiadó Vállalat Terjesztési Cso
portjától (Budapest, V., Vécsey u. 4.
Telefon: 311-578.).
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Oalamennyi olvasónknak
boldog és sikerekben gazdag új esztendői kívánunk
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Az ÉRDÉRT vándor ácsbrigádjai
a termelőszövetkezetekben
Mintha az egykori vándorszíntár
sulatok emlékét idéznék ezek az ács
brigádok, amelyek már eddig is. csak
nem az ország minden részében fel
tűntek egyik vagy másik termelőszö
vetkezet földjén. Tíz-tizenkét napig
tartó szorgalmas munkájuk után is
mét felpakolják az agregátumot, a
villanyfűrészt, a többi szerszámot a
tehergépkocsira, amelyre olyan fél
henger alakú ponyvát eszkábáltak,
amilyen a hajdani ekhós szekereket
fedte, s másnap hajnalban már má
sik tsz földjén zúg a benzinmotor,
csattog az ácsszekerce, épül a juh
hodály, a növendéikmarha istálló, a
sertésfiaztató.
Az ÉRDÉRT egyik ilyen ács-bri
gádját keressük fel
Nyirádon, a „Jószerencsét“ ter
melőszövetkezet földjén.
A szürke, téli tájból valósággal az
országúira világít a három sertéskutrica frissen kérgezett; faváza, ket
tő már csak a tetőfedéshez várja a
nádat, a harmadikon még dolgozik a
Ré rész-brigád.
— Október 28-a óta van együtt a
brigádunk — feleli érdeklődésünkre
Révész Gábor brigádvezető.

A kerekhegyi rakodó a lillafüredi
erdészet területén
(Michalovszky István felvétele)

Másfél hónap alatt négy juhhodályt és három sertéskutricát
építettünk
különböző dunántúli termelőszövet
kezeteknek. A tsz-ek általában öröm
mel, szívesen fogadják a brigád ér
kezését, a legtöbb helyen segítséget
is kapunk tőlük a kérgezéshez, így

Fehér Sándor igazgató

gyorsabban megy a munka. Mi tud
juk, minden szövetkezetnek sürgős,
hogy állatait közös istállóban helyez
hesse el, ezért igyekszünk minél gyor
sabban felépíteni ezeket az épületeket,
öt-hat hétig vagyunk távol a csalá
dunktól, szombaton és vasárnap is
rendesen reggeltől sötétedésig tart a
munkaidőnk és az időjárás sem be
folyásolja a munkánkat. A munka
napló legtöbbször ezzel a bejegyzés
sel kezdődik: „Munkakezdés reggel
hét órakor. Havas eső, szeles idő“.
Munkaruhával, védőruhával jól
el vagyunk látva,
úgy hogy a téliesre fordult idő sem
okoz fennakadást a munkában.
Gyakori látogatói az építkezésnek
Gáti József, a tsz elnöke és Kürti
Sándor agronómus.
— Ismerjük az ács-brigád jó mun
káját — mondja az agronómus —
mert
előzőleg már felépített részünk
re két növendékmarhaistállót.
A brigád jobban, szakszerűbben,
gyorsabban, tehát sokkal olcsóbban
készíti el az egyszerű kivitelezésű
épületeket, mintha a tsz tagjai épí
tenék munkaegységben. Munkaegy
ségben számítva legalább a kétsze
resébe kerülne az építés. A faanyag
ból készült épületek egészségügyi
szempontból is megfelelőbbek, mint
a cementistállók.
Helyszíni látogatásunk után felke

restük Fehér Sándor elvtársat, az
ÉRDÉRT Vállalat igazgatóját, hogy
az eddigi tapasztalatokról és a to
vábbi tervekről érdeklődjünk.
— Az ács-brigádoknak — mondta
— az a céljuk, hogy minél több gyors,
helyszíni segítséget adjanak a tsz-ek
nek.
1960-ban 150 egyszerű kivitele
zésű épület felépítését tervez
zük ácsbrigádjainkkal,
de bizonyos, hogy ennél sokkal ma
gasabb lesz a tsz-ek igénye. Nagy
súlyt helyezünk a munka minőségére,
a földbe kerülő oszlopokat szenesítjük s ezzel biztosítjuk az épületek
tartósságát. Szerényen számítva egyegy épület élettartama legalább öt
ven év. A minőség javításához hoz
zájárul az is, hogy az ezévi építke
zésekhez
már a Szentendrei Kocsigyár ké
szíti a vasanyagot,
az általunk meghatározott nagyság
ban. Eddig ugyanis sok problémát
okoztak a nem megfelelő méretű kap
csok, csavarok, pántok. Szeretnénk,
ha a megyei tanácsok több megértés
sel segítenék munkánkat, szélesebb
körben ismertetnék a tsz-ekkel az
ács-brigádok foglalkoztatásának elő
nyeit s idejében gondoskodnának a
diszpozíciókról.
Az erdőgazdaságokkal zökkenő
mentes az együttműködésünk,
sokszor igazán dicséretre méltó gyor
sasággal sietnek a segítségünkre a
külső munkákkal felmerülő problé
máink megoldásában.
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Erdőgazdaságaink 1959. szep
tember 30-án befejezték 1958—
59-es gazdasági évüket — mégis,
úgy érezzük, igazán csak 1959.
utolsó napjaiban tettek pontot
egész évi munkájukra. A múlt év
utolsó napjaiban tudták csak teljes
egészében, áttekintő részletesség
gel lemérni az eredményeket. És
ezekre az eredményekre büszke
lehet minden erdészeti dolgozó,
mert ezekben együttes része volt

sítés különösen jelentős eredmény
nek számít.
Emellett a termelés gazdaságos
ságát illetően is jó eredménnyel
zárták erdőgazdaságaink a múlt
gazdasági évet: 35,9 millió forint
eredményjavulást értek el. Ezen a
téren szintén jelentős mértékben

gazdaságot „Élüzem“ címmel, ok
levéllel és pénzjutalommal tün
tette ki, egyúttal MT — SZOT ki
tüntetésre terjesztette elő;

túlteljesítették kongresszusi
senyvállalásaikat.

3. a Balaton}elvidéki Állami Er
dőgazdaságot „Élüzem“ címmel,

a munkások, a mérnökök, az erdé
szek áldozatos munkájának.

32 erdőgazdaság közül 24 pályá
zott az élüzem kitüntetésre. Az

Nézzük a számok tükrében az
elmúlt gazdasági év kimagasló
eredményeit. Az erdőgazdaságok

OEF kollégiumának és a MEDOSZ
elnökségének nem csekély gondot
okozott, hogy a jók közül valóban
a hat legjobbnak ítélje oda az élüzemcímet, annyival is inkább,
mert a pályázók közül a leggyen
gébb is csupán nyolcat nem telje
sített a célkitűzések 18 pontja
közül. Az OEF kollégiuma a
MEDOSZ elnökségével egyetértés
ben a következő erdőgazdaságokat
részesítette élüzem kitüntetésben,
illetve dicséretben:

sikeresen teljesítették, illetve túl
teljesítették termelési és jövedel
mezőségi tervüket, sőt általában a
kongresszus tiszteletére indított
munkaverseny keretében tett fel
ajánlásaikat is. A tervteljesítés
minden téren örvendetes arányos
ságot mutat. Ez mindenekelőtt a
tervező, szervező és termelő munka
minőségének javulására utal. A
fakitermelés tervét 103 százalékra,
a fagyártmánytermelést 120 száza
lékra, a faanyagértékesítést 104
százalékra teljesítették. Az iparifa
ki hozatalban a tervhez képest 3,5
százalékos javulást értek el. Az
összes vastagfához
viszonyított
iparifa hányad az előző gazdasági
évben elért 51 százalékról 54,5
százalékra
növekedett.
Ennek
eredményeképpen 55,000 köbmé

ver

Ilyen eredmények mellett nem
meglepő, hogy ebben az évben a

1. a Középsomogyi Állami Erdo-

Eredményesen segítették erdő
gazdasagaink
a
mezőgazdaság
szocialista átalakítását, a termelő
szövetkezetek fejlesztését is az
egyszerű kivitelű istállók faanya
gának terven felüli leszállításával.
Az erdőművelés terén: 23 000
hektáron eredményesen befejezték
az erdősítést, az erdősítések első
kivitelét 1900 hektárral, a nyárte

lepítési feladatot 1000 hektárral
túlteljesítették. Ez utóbbi túltelje

dorzászlóval,
jutalommal;

oklevéllel és pénz

vándorzászlóval,
pénzj utalómmal;

oklevéllel

és

4. a Mecseki Állami Erdőgazda
ságot „Élüzem“ címmel, vándor
zászlóval, oklevéllel és pénzjuta
lommal;

5. az Északsomogyi Állami Erdő
gazdaságot „Élüzem“ címmel, ok
levéllel és pénzjutalommal;

6. a Nyírségi Állami Erdőgazda
ságot „Élüzem“ címmel, oklevél
lel és pénzjutalommal tüntette ki;
7. az Északzalai, a Szombathelyi,

a Hajdúsági, a Békésmegyei, a Kis
alföldi, a Börzsönyi, a Mezöföldi,
a Tolnamegyei Állami Erdőgazda
ságokat pedig dicséretben részesí
tette.

A jók között a legjobb: Kaposvár

ter iparifa többletet bocsátottak a
népgazdaság rendelkezésére. Be
hozták múlt évi lemaradásukat a
bányafaértékesítés terén s ezzel a
fa használat teljes mértékben ele
get tett a kongresszusi verseny
alapvető célkitűzésének, az 1960.
évi szint elérésének.

2. a Tanulmányi Állami Erdő
gazdaságot „Élüzem“ címmel, ván

Az élüzem-ünnepségek sorát a
kaposvári erdőgazdaság nyitotta meg,
december 22-én. A múlt gazdasági
évben legjobb eredményt elért erdő
gazdaság ünnepén — bízvást mond
hatjuk — résztvett az egész megye.
A Béke Szálló feldíszített nagytermé
ben ott láttuk a megyei, járási és vá
rosi pártbizottságok, a tanácsok, a
nagyüzemek, a termelőszövetkezetek,
a környező erdőgazdaságok képvi
selőit. A díszelnökség asztala fölött
felirat hirdette a kaposváriak elha
tározását: „Előre az idei élüzem fel
tételek teljesítéséért“.
Antal János SZB-elnök megnyitója

után Németh Vilmos, az erdőgazda
ság igazgatója tartotta meg ünnepi
beszédét. Vázolta a megtett utat,
amelyen a kaposvári erdőgazdaság az
ellenforradalom utáni mélypontról
az első helyre érkezett. Az eredmé
nyek forrása az erdészetvezetés szín
vonalának javulása volt. A fokozot
tabb központi szakmai és revizori
ellenőrzés hatására megszilárdult a
munka-, a terv- és a bizonylati fe
gyelem. Az „Élerdészet" cím elnye
réséért egyre szélesebben kibontako
zott verseny, majd a pártkongresszus
tiszteletére tett vállalások teljesítése
igen nagy mértékben elősegítette a
tervfeladatok teljesítését és túltelje
sítését. Végeredményben a gazdaság
a kongresszusra felajánlott 600 000
forint helyett 705 000 forintot ért el,
s a tervezett 63,5 millió forint terme
lési értéknél 7,1 százalékkal termelt
többet. A gazdasági év legnagyobb
sikerének azt könyvelheti el a gazdaság, hogy a feszített önköltségi
terv ellenére valamennyi ágazatban
eredményjavulást ért el.
Németh Vilmos igazgató ezután
részletesen ismertette az egyes ága
zatok eredményeit, így a többi között a fakitermelés 169 000 forintos
eredmény javulását, a fagyártmánytermelés 124 százalékos, a faanyagfel-
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vásárlási terv 113 százalékos, az iparifaértékesítés 103,8 százalékos, vala
mint a faanyagmozgatási, a magter
melési, az erdőművelési tervek jelen
tős túlteljesítését. A tervezetthez
képest a csemetetermelés eredménye
is 301 000 forinttal javult s a gazda
ság a rezgőnyár kivételével önellátó
vá vált. A legkisebb csemetekertek
ben is bevezették az önelszámolási
rendszert. A gazdaság előhasználati
nyárállomány telepítési tervét 104,
nyárfélújíitási tervét 102, nyár erdő
telepítési tervét pedig 100 százalékra
teljesítette. Javult a vadászati ága
zat is.
A beruházásokról szólva Németh
elvtárs rámutatott arra, hogy a gaz
daság az elmúlt tiz év egyikében
sem végzett olyan nagyarányú épí
tési munkákat, mint a múlt gazda
sági évben. Az eredmények híven
tükröződtek a dolgozók keresetének
növekedésében és a jutalomösszegek
ben is. A munkások átlagkeresete 8
százalékkal emelkedett s jutalmak és
nyereségrészesedés címén közel egy
millió forintot kaptak a dolgozók. Be
fejezésül leszögezte, hogy a gazdaság
1959—60. évi feladatai nagyobbak az
előző évinél. De — tett Ígéretet a
gazdaság valamennyi dolgozója ne
vében — továbbra is méltók akarnak
maradni a büszke élüzem cím vise
lésére s feladataikat a kongresszus
irányelveinek megfelelően, a máso
dik ötéves tervre való gondos felké
szülés jegyében oldják meg.
Ezután dr. Balassa Gyula minisz
terhelyettes, az Országos Erdészeti
Főigazgatóság vezetője méltatta az
erdőgazdaságok versenyében legjobb
eredményt elért gazdaság dolgozói
nak munkáját. Hangsúlyozta, hogy
a gazdaság az iparifa kihozatal terén
4.5 százalékos növekedést ért el s ez
zel 5600 köbméterrel több iparifát
es 1600 köbméterrel több fagyárt
mányt adott a népgazdaságnak. Az
erdőgazdaság egyik legnagyobb ér
demeként említette, hogy a tervhez
kepest 3939 köbméter véghasznála
tot megtakarított és ami a legfonto
sabb, ezen belül 895 köbméter bükk
838 köbméter tölgy és 261 köbméter
ienyoallományokban jelentkezett Ha
sonlóképpen kiemelkedő eredményt
ért el az erdőgazdaság a gépek üze
meltetésénél, a motorfűrészek terveloirasának 129 százalékra a traktorok tervfeladatának 123 'százalékra
tortent teljesítésével.
A továbbiakban az erdőgazdaságok
multevi mérlegének eredményeit ősz
tegezte, rámutatva a többi között
hogy amíg az 1957—58-as gazdasági
evben csak 25 erdőgazdaságnál volt
eredményjavulás, hétnél pedig ered
ményromlás, addig 1958—59-ben már
28 erdőgazdaság eredményjavulással,
3 erdőgazdaság jelentéktelen eltérés
sel teljesítette tervét s eredményrom
lás a tervhez képest csak egyetlen
erdőgazdaságnál volt. Az eredmények
alapján 28 erdőgazdaságnál összesen
11,4 millió forint nyereségrészesedést
fizettek ki és a 28 erdőgazdaság
emellett mintegy 6 millió forint ér

tékű vállalatfejlesztési alaphoz is ju
tott.
Az erdőgazdaságnál elért jó ered
mények részletesebb sorravétele után
néhány olyan általános jelenségre
mutatott rá Balassa elvtárs, amelyet
a további előrehaladás érdekében
meg kell szüntetni. A múlt év egyik
árnyoldala: erdőgazdaságaink sem a
trófeás, sem a sutavad kilövési ter
vet nem teljesítették. Európa-szerte
híres vadállományunk minősége ér
dekében — mondotta — meg fogjuk
követelni, hogy a most folyó gazda
sági évben erdőgazdaságaink a selej
tezés és állományszabályozás terén
ne csak a távlati tervből folyó gaz
dasági évre eső feladatokat teljesít
sék, hanem az előző 2—3 év lemara
dását is bepótolják. Emellett az ed
diginél szigorúbban fogjuk megköve
telni azt is, hogy a vadkárelhárítás te
rén előírt feladatokat teljesítsék er
dőgazdaságaink.
Elmúlt évi szakmai munkánk má
sik árnyoldala szintén eléggé általá
nosan az — folytatta —, hogy az er
dősítési kötelezettségek nyilvántartá
sát most sem tudtuk rendezni.
Végezetül felhívta a figyelmet a
fokozott küzdelemre a balesetek el
len, majd a jelen gazdasági év fel
adatairól szólt. Rámutatott, hogy az
erdőgazdálkodás népgazdasági jelen
tősége állandóan növekszik és ezzel
arányban fokról fokra nő pártunk,
államunk, dolgozó népünk megbe
csülése az erdészeti dolgozók iránt.
Az erdészet a szocializmus építésének
fontos szektorává vált. A megbecsü
lésre, a bizalomra az erdésztársada
lom jó munkával válaszol és ez biz
tosíték arra, hogy az erdészeti dol
gozók az ötéves tervet is úgy fogják
teljesíteni, ahogyan azt pártunk,
kormányunk, dolgozó népünk elvárja
tőlük.
Dr. Balassa Gyula miniszterhelyet
tes ezután átnyújtotta Németh Vil
mos igazgatónak az élüzem-oklevelet,
majd átadta az Erdészet Kiváló Dol
gozója kitüntetést Németh Vilmos
igazgatónak, Marton Tibor főmér
nöknek, Molnár Ferenc főkönyvelő
nek, Horváth György motorfűrész ke
zelőnek, Nagy Mihály vontatókezelő
nek, Kühler Henrik és Jüngling Jó

zsef fatermelőknek, valamint Varga
János birtokpolitikai előadónak. Az
erdőgazdaság és az erdészetek dolgo
zóinak. Németh Vilmos igazgató adta
át a Kiváló Dolgozó jelvényeket és
okleveleket, valamint a pénzjutalma
kat.
A kitüntetések és jutalmak átadása
után Szikszai László, a járási pártbi
zottság titkára üdvözölte az erdőgaz
daság dolgozóit. A járás legnagyobb
gazdasági egysége — mondotta a
többi között, — a kaposvári erdő
gazdaság sok segítséget adott a poli
tikai feladatokhoz is s a pártbizott
ság igen nagyra értékeli ezt a mun
kát, valamint a pártkongresszus tisz
teletére indított munkaverseny ered
ményeit. Hasonlóképpen élenjárt az
erdőgazdaság a tsz-szervezőmunkában, a tsz-ek megszilárdításában.
Szervezőmunkájuk nyomán a kapos
vári járásban három termelőszövet
kezeti község alakult.
Ezután Péter Oszkár, a MEDOSZ
erdőgazdasági szakosztályának veze
tője a MEDOSZ elnökségének nevé
ben köszöntötte az ünneplő erdőgaz
daság dolgozóit s annak a reményé
nek adott kifejezést, hogy az újon
nan megválasztott szakszervezeti ak
tíva-hálózat még lelkesebben, a ter
melésért való felelősség tudatában
segíti új és új sikerekhez a gazda
ságot.
Horváth Zoltán, a Szakszervezetek
Megyei Tanácsának és a MEDOSZ
Megyebizottságának üdvözletét tol
mácsolta, majd Szirmai Jenő, a me
gyei pártbizottság első titkára hang
súlyozta: az erdőgazdaság dolgozóira
mindig, minden kérdésben lehetett
számítani. Nem véletlen, hogy a ka
posváriak az elsők lettek az ország
erdőgazdaságai között — a lelkesség,
a munka szeretete, a párt és az állam
iránti hűség vezette a dolgozókat. A
párt továbbra is büszke akar lenni
az erdőgazdaság dolgozóira s bizo
nyos, hogy erre a büszkeségre ezután
is minden oka meglesz.
Az élüzemavató ünnepség hivata
los részének lezajlása után a gazda
ság dolgozói és a vendégek fehér
asztal mellett, a késő éjszakai órákig
folytatták az ünneplést.

A legnagyobb erdőgazdaság ünnepe
Időbeli sorrendben másodiknak ün
nepelte élüzemavatását legnagyobb
erdőgazdaságunk, a pécsi erdőgazda
ság. Az oklevelet és a vándorzászlót
dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes,
az OEF vezetője nyújtotta át Kasza
Ferenc igazgatónak.
A pécsi erdőgazdaság fennállása,
vagyis 1955 óta most nyerte el har
madszor az élüzem kitüntetést. Az
erdőgazdaság minden ágazatában
túlteljesítette tervét. A fakitermelést
102, a fagyártmánytermelést 107, az
iparifa értékesítést 105 százalékra tel
jesítette. Az iparifa kihozatalban vég
használatnál 3, gyérítésnél 10 száza
lékos
eredményj avulás
mutatko
zott. Ennek eredményeképp közel
6000 köbméter iparifa többletet adott

a népgazdaságnak. A tervhez képest
véghasználatban közel 4000 köbmé
tert megtakarított.
Értékesítési tervét a kiemelt vá
lasztékokban kivétel nélkül túltelje
sítette. Kiemelkedő eredményeket ért
el a felvásárlási feladatok teljesíté
sében. Ezirányú kötelezettségét több
mint 1000 köbméterrel túlteljesítette.
Hasonlóképpen jó munkát végzett a
termelőszövetkezetek épületfaanyag
ellátása terén.
A motorfűrészek teljesítmény-elő
írását 112 százalékra, a vontatók és
traktorok tervelőírását 122 százalékra
teljesítette s ez országos viszonylat
ban is szép eredmény.
Hasonlóképpen jók a vágásfelújítás
és erdőtelepítés terén elért eredmé
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nyei. Meglehetősen magasan meg
szabott nyártelepítési feladatát több
mint 100 hektárral túlteljesítette. Kü
lön ki kell emelni azt a szívós mun
kát, amelyet az erdőgazdaság vezetői
a csemetetermelés önköltségének ja
vításáért kifejtettek s amelynek ered
ményeként ez az ágazat is a tervhez

Az orfűi rakodón jelentős mennyiségű
faanyagot tárolnak. Osztályozás után az
abaligeti vasúti rakodóra történik a
szállítás

A pécsi fagyártmánytelep. Váltás után az
előző műszak gyártmányainak osztályo
zását, valamint a következő műszakhoz a
rönktérről az anyagközelítést végzik a
dolgozók. Négy szalagfűrész és egy kör
fűrész dolgozik váltott műszakban két-két
tagú brigáddal. Átlagos keresetük sze
mélyenként 1500 forint

képest 900 000 forint eredményjavu
lással zárt. Az átlagtól eltérően a
gazdaság a vadgazdasági célkitűzé
seket is teljesítette. Mindent össze

vetve: a gazdaság a termelési érték
tervet 4 millió 200 ezer forinttal túl
teljesítette és terven felül 820 000 fo
rint vállalati nyereséget biztosított.

A zamárdi erdőgazdaság teljesítménye
A zamárdi erdőgazdaság újonnan
megszerzett élüzem-kitüntetése mel
lett nem lehet szó nélkül elmenni. A
zamárdi erdőgazdaság alig másfélév
vel ezelőtt súlyos válságon ment ke
resztül: az akkori vezetők leleplező
dött korrupciója és a vezetők rossz
példája nyomán elsodródott kisem
berek ügye alaposan felforgatta en
nek a lényegében középszerű erdő
gazdaságnak a nyugalmát. Ügy lát
szott, mintha az eredményes munka
előfeltételei hosszú időre megszűn
tek volna.
De szerencsére másképpen történt.
Olyan új vezetők kerültek a zamár
di erdőgazdaság élére, akik lényegé
ben ugyanazzal az emberanyaggal,
szakemberekkel és adminisztratív
dolgozókkal, de ugyanakkor össze
forrva a fizikai dolgozók lelkes gár
dájával végre kialakítottak egy kol
lektívát, amely már a megrázkódta
tást követő első gazdasági évben —
1958—59-ben — ki tudta küzdeni az
élüzem címet. A zamárdi erdőgazda
ság, bár a feladatai nem különlege
sek, az élre tört és beérkezett a leg
jobbak közé.
Nem véletlenség ez! Boér Ferenc
igazgató évtizedeket töltött a mun
kásmozgalomban, az illegális párt
munkában. Életét kockáztatta, .egész
ségét és érvényesülését, amikor csak
a dolgozó magyar nép sorsa lebegett
a szeme előtt s minden tevékenysé
gét népünk igazi felszabadításának
nagy célkitűzése irányította. így ala
kította ki önmagában azt a vezető
készséget, akaraterőt, az emberek
ügyes-bajos dolgaival való szeretettel
jes törődést, ami az igazi vezetőt jel
lemzi. És ugyanakkor a fiatal Z e lnik István személyében olyan fő
mérnök dolgozik vele, aki minden
szakmai lelkesedését, önfeláldozó
munkakészségét megfeszíti, hogy a
zamárdi erdőgazdaságot valóban azzá
tegye, amivé az egész kollektíva be
csületes erőfeszítése alkalmassá teszi:
mintaszerű erdőgazdasággá.

Boér Ferenc
igazgató

Zelnik István
főmérnök

hogy az erdőgazdaság hároméves ter
vünk alapvető célkitűzése, a helyes
fafaj gazdálkodás terén jó munkát
végzett.
Az erdőgazdaság jelentős eredmé
nye az is, hogy értékesítési tervét a
kiemelt cikkek mindegyikénél túltel
jesítette. Jó munkát végzett a ter
melőszövetkezetek szervezése és fa
anyagellátása terén is. Szép eredmé
nyeket ért el a gépek üzemeltetésé
nél, a motoros fűrészek tervelőírását
112 százalékra, a vontatók és trakto
rok feladatát 125 százalékra teljesí
tette.
Az erdőművelésnél mesterséges vá
gásfelújítási tervét . 121, erdőtelepí
tési tervét 119, eredményes befejezés
re előírt erdősítéseinek tervét 105
százalékra teljesítette. Igaz, hogy az
erdőgazdaság teljesítette, sőt 25 hek
tárral túlteljesítette nyártelepí+ési
tervét is, de ezen a téren magasabb
teljesítményt is el lehet várni Zamárditól. Az önköltség alakulását il
letően is jó eredménnyel zárta az
évet a gazdaság: vállalati eredmény
tervét 557 000 forinttal teljesítette
túl.

Kiemelkedő eredmények

Sopronban

★

A pécsi erdőgazdaság hamuházi csemete
kertjének nyársuháng telepe. A megfelelő
talajelőkészítés és a vegetációs időben
történt ápolások itt is, és a gazdaság
többi csemetekertjében is majdnem min
denütt százszázalékos eredményt hoztak.

A zamárdi erdőgazdaság december
28-án tartotta meg élüzemavató ün
nepségét, amelyen megjelent és be
szédet mondott dr. Balassa Gyula
miniszterhelyettes, az OEF vezetője.
A gazdaság fakitermelési tervét 102,
faayártmány termelési tervét 132, ipa
rifa értékesítési tervét 111 százalékra
teljesítette. Az iparifa kihozatalban
a tervhez képest 3,2 százalékos javu
lást ért el s ezzel 3000 köbméter ipa
rifát adott terven felül a népgazda
ságnak.
A véghasználat során 3835 köbmé
tert takarított meg. Nagy érdeme az
erdőgazdaságnak, hogy véghasználati
megtakarításából 940 köbméter a
tölgy és 350 köbméter a fenyőállomá
nyokban jelentkezik. Ez azt jelenti,

Sallay Ferenc
igazgató

Béky Albert
főmérnök

Az új élüzemek rangsorában a
soproni erdőgazdaság került a máso
dik helyre és méltán. A tanulmányi
erdőgazdaság valamennyi főbb gazda
sági ágazatban kiemelkedő mennyi
ségi és minőségi teljesítményt ért el.
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Különösen kiváló eredményeket mu
tatott fel a gépek köbméter-tervének
teljesítésénél; a motorfűrészek tervét
122, a vontatók és traktorok kihasz
nálását 118 százalékra biztosította.
Még ennél is szebb eredménnyel, 140
százalékra teljesítette vágásfelújítási
és 151 százalékra erdőtelepítési ter
vét. Véghasználati és gyérítési fatö
meg teljesítése 100,2 százalék volt,
bányafa értékesítése 104, szőlőkaró
és parkettaléc értékesítése 104, illet
ve 109 százalék volt. Kiugró ered
ményt könyvelhetett el az eredmé
nyes befejezésre előirányzott erdő

felújítások és telepítések 330 százalé
kos, valamint a kivitelezésre átvett
és közületi fásítások 187 százalékos
teljesítésével.
A gazdaság munkájának eredmé
nyességéhez hozzájárult, hogy a tűz
biztonsági előírásokat szigorúan be
tartotta és társadalmi tulajdon elleni
bűncselekmény sem fordult elő. A
gazdaság vállalati eredményterv tel
jesítése 325 000 forint volt.
Az élüzem kitüntetést dr. Balassa
Gyula miniszterhelyettes adta át Sallay Ferenc igazgatónak.

Élüzemiinnepség a Tiszántúlon
A hat új él üzem közül öt a dunán
túli erdőgazdaságok közül került ki.
Egyedül a hatodik, Nyíregyháza, fek
szik az ország més részében. A nyír
egyházi erdőgazdaság élüzemünnep-

Debreczeni Imre igazgató

ségén Debreczeni Imre igazgató is
mertette az eredményeket. Az ered
mények arról tanúskodnak, hogy a
tiszántúli erdőgazdaság alig egy-két
tized százalékkal maradt el egyes
főbb ágazatokban dunántúli élüzemtársaitól, viszont vannak olyan tel
jesítményei, amelyekkel felülmúlta

azokat. Ezek közé tartozik például
bányafa értékesítése, amely 106,5 szá
zalékkal a legjobb az élüzemek kö
zött, a parkettaléc értékesítés 150 szá
zalékával pedig a második helyen
áll. Figyelemreméltó a gépek kihasz
nálása is az erdőgazdaságnál. A mo
torfűrészeknél 108, a vontatóknál és
traktoroknál pedig 112 százalékot
ért el. Véghasználati és gyérítési fatcmeg teljesítése 97,8, a tölgy-és a
f enyőfűr észrönk teljesítése 98 4, sző
lőkaró értékesítési tervteljesítése 104
százalék. A gazdaság teljes egészé
ben biztosította cseme^eellátását,
nyártelepítési tervét teljesítette. Ered
ményes befejezésre előirányzott er
dőfelújításait
és telepítéseit 168,
üzemi tisztítási tervét 110, gyérítési
tervét 100, kivitelezésre átvett és
közületi fásítási tervét 93,5, vágás
felújítási tervét 102, erdőtelepítési
tervét 109 százalékra teljesítette. A
gazdaság vállalati eredménytervét 3
millió 457 ezer forintra teljesítette.
Debreczeni Imre igazgató beszá
molója után Jakóts László OEF fő
osztályevzetőhelyetites adta át az él
üzem kitüntetést az erdőgazdaság dol
gozóinak.

Hogyan érték el az élüzem-kitüntetést Veszprémben
Azóta már lezajlott az élüzemünnepség, a díszes oklevél ott függ Csőri
János igazgató íróasztala fölött s a
gazdaság dolgozói az élüzem-ünnepség után a hétköznapok munkájával
őrködnek az élüzem cím és a vándoirzászló fölött. De amikor tavaly de
cember közepe táján Veszprémben
jártunk, még nem tudták biztosan,
csak sejtették, hogy a „hat első“ kö
zött lesznek.
— Tudjuk — mondotta akkor Kutasy Viktor főmérnök, — hogy egyik
gazdaságnak sem könnyű az elsők
közé küzdenie magát, nekünk sem.
Függetlenül attól, hogy vajon meg
kapjuk-e az élüzem kitüntetést vagy
sem, úgy érezzük, megtettük a ma
gunkét.
A főmérnök íróasztala fölötti tér
képen valósággal „bejárhatjuk“ a
gazdaság 45260 hektárnyi területét.
A Balaton kék foltja fölött különbö
ző színek jelzik a s7ik]a- és föld
kopárokat, az erdősítéseket, a Bala
ton menti fásításokat. Ez a térkép is
szemléltetően mutatja, hogy a vesz-

Csóri János
igazgató

Kutasy Viktor
főmérnök

prémi erdőgazdaság tényleg „meg
tette a magáét“. A kopárok sivár
foltjait — még a térkép is érzékel
teti a kopárok szomorú látványát,
hát még a valóság — lassan az új
erdőtelepítéseket jelző sárga szín
váltja tel s a Balaton mentén is mind
hosszabban terjed a sárga sáv. A szá
mok most még nem sokat monda
nak: a közel 10 000 hektárnyi kopár
területhez mérve az évi 100—120
hektár kopárfásítás elenyészőnek

tűnik, pedig mekkora erőfeszítés van
mögötte! A Balatonpart 40 kilométe
res szakaszának erdőszegélye, a Ti
hanyi félsziget, Füred és Almádi par
kosítása — mind-mind a gazdaságra
vár, nem is szólva a községek fásítá
sáról, amire a termelőszövetkezeti
községek egymásután jelentik be igé
nyüket. A legsürgősebb és legszüksé
gesebb új telepítések, fásítások több
mint 4500 holdat jelentenek.
Nem mutatja azonban a térkép,
hogyan kívánja mindezt elvégezni a
gazdaság, sem azt, miként került az
elsők közé. Kezdjük a legérzéke
nyebb pontnál, a csemetetermelésnél.
A nagyarányú erdősítéshez, fásítás
hoz természetesen rengeteg cseme
tére van szükség. Az önellátást nagy
részt sikerült biztosítani, de túlságo
san drágán. A sok kicsiny, géppel
nem művelhető kert miatt tavaly
903 000 forint volt a ráfizetés. Az új
gazdasági évben a 73 csemetekertből
13-at megszüntettek s a kevesebb, de
nagyobb területű kertekben 45 száza
lékban gépesítették a munkákat. Az
átszervezés a jelenlegi gazdasági év
ben már 200 000 forinttal csökkenti a
veszteséget. További önkÖHs^g csök
kentést várnak az új gépektől, így a
novemberben munkába állított Holder-től, a két Zetor K 25-östől s a
tíz munkagéppel felszerelt UNIMOGtól.
A gépek azonban nemcsak a cse
metekertekben megbecsült segítőtár
sai az erdőgazdaság dolgozóinak. Mint
Pallós János műszaki csoportvezető
mondotta, a jó gépből sosem elég. A
gazdaság a hat régi G 35-ös helyett
kapott két új Zetorjával nagyobb
feladatokat képes megoldani és a Zetorok, valamint a két lánctalpas trak
tor messze túlteljesítette a tervét.
Hasonló a helyzet a gépkocsiknál is:
a gazdaság két tehergépkocsija há
rom és félezer tonna/kilométerrel
nagyobb eredményt ért el a ter
vezettnél. Jk motorfűrészek — a
15 MRP, valamint a szintén most
kapott két IRP és a négy Druzsba
— általában meghaladták az ezer
köbméteres teljesítményt s ezt a gép
kezelők nagyobb szaktudásán kívül
annak is lehet tulajdonítani, hogy
minden ezren felüli köbméter-telje
sítményt premizálnak.
Nem csekély szerep jut a gazdaság
eredményeiben a közel 8 kilométer
hosszúságban évült új gyűjt out aknak
s nagy várakozással tekintenek a most
átadott dudari korszerű vasúti ra
kodó munkája elé, amely mintegy
3000 köbméter ioarifa és tűzifa el
szállítását bonyolítja le.
A veszprémi erdőgazdaság a kon
gresszusi versenyben 286 000 forintra,
tett felajánlást, ezzel szemben 621 000
forint eredményjavulást ért el s ter
melési értékét az elmúlt gazdasági
évben tíz millióval növelte vagyis a.z
1957—58-as 59 millió helyett 69 mil
liót ért el. Beszédes számok ezek —
mégsem mondanak el mindent. Mert
aligha írhattak volna ilyen összege
ket évvégi mérlegükre a veszprémiek,
ha nem erősítik meg a munkafegyel
met, nem szítják magasabb hőfokúra
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a versenykedvet s nem ápolják, nem
szélesítik társadalmi kapcsolataikat.
A munkafegyelem megszilárdításá
ban az aktív, szerepüket jól betöltő
társadalmi bíróságok, a látogatott
tárgyalások igen fontos szerepet ját
szottak. A párt szer vezet, azonkívül,
hogy a gazdasági ügyekről, a dolgo
zókkal való foglalkozásról sem feled
kezett meg egy percre sem, gyümöl
csöző, közvetlen kapcsolatot épített
ki a termelőszövetkezetekkel, a taná
csokkal, a Hazafias Népfronttal és a
karhatalommal. A jó kapcsolat a
tsz-ekkel igen sokat enyhített a gaz
daság munkaerő gondjain, s nagy
részt ennek köszönhető az is, hogy
az erdőművelési előirányzatot 300
hektárral túl tudták teljesíteni. A
Hazafias Népfront a gazdaság párt
szervezetének kérésére megbeszélés
re hívta a megye képviselői csoport
ját. A gazdaság vezetői az országgyű
lési képviselők előtt ismertették az

erdőgazdálkodás népgazdasági jelen
tőségét, a kopárfásítások fontosságát,
az erózió elleni védekezést. A meg
beszélés hatására kevesebb ellenál
lásba ütközik a legelőfásítás, mert a
képviselői csoport tagjai eljártak a
legeltetési bizottságoknál, a községi
tanácsoknál. A társadalmi tulajdon
védelme megszilárdult, minimálisra
csökkentek az erdei kihágások,
mert a gazdaság dolgozói a rendőr
séggel együtt sűrűn rendeznek raz
ziákat.
— Nem csak számokból tevődik
össze az élüzemség — mondotta Né
meth János, a pártszervezet titkára
látogatásunk végén. — Emberek, lel
kes, jól dolgozó emberek nélkül min
den szám élettelen. Az élüzem cím
elnyeréséhez az emberek megnyeré
sén keresztül vezet az út.
Az élüzemkitüntetés azt bizonyítja,
ho<Tv a veszprémiek sikerrel járták
végig ezt az utat is.

Még többet, még jobbat, még olcsóbban
TANÁCSKOZTAK AZ IPAR VEZETŐI
Nem mindennapi éntekezlet volt léphetünk előre. Az értekezleten
az, amelynek résztvevői december résztvevő vállalati, párt- és szak
18-án egész nap együtt ültek. Ez szervezeti vezetők nemcsak meg
ugyan első tekintetre csupán egy értették az előrehaladás fontos
egyszerű igazgatói értekezlet volt, ságát, hanem lelkesen magukévá
is tették. Az egész értekezlet alap
de ha közelebbről megnéztük, lát
hangját az adta meg, hogy rögzít
hattuk, hogy három fontos mozza
sük az 1959-ben elért eredménye
nat különös súlyt adott az igazga
ket és erről a bázisról kiindulva
tók megbeszélésének. Az egyik az,
határozzuk meg az 1960-as év ter
hogy az ipar vezetői akkor ültek
össze, amikor az ipar teljesítette melési, termelékenységi, önkölt
ségcsökkentési és rentabilitási fel
az éves terv célkitűzéseit; a másik,
hogy azért ültek össze, mert az új adatait. Ez természetesen nem je
lenti azt, hogy a termelési terv
év feladatait kívánták megtár
minden cikknél mechanikusán
gyalni; végül pedig, hogy az érte
kezleten részt vettek a vállalatok emeli a feladatokat, hanem a szük
ségleteknek, adottságoknak meg
párt- és szakszervezeti vezetői is.
felelően további szerkezeti válto
Stróbl Kálmán
zásokat is hoz. így a
fűrész- és lemezipari vállalatok
főosztályvezető
beszámolójából,
valamint a hozzászólásokból ki kereken 6 százalékkal több rönköt
tűnt, hogy a lelkesítő koncepciójú dolgoznak fel, mint 1959-ben, de a
1960-as tervnek van mire támasz lombos rönkkel szemben jelentősen
kodnia. Iparunk vezetői és dolgo megnő a fenyőrönkfeldolgozási fel
zói olyan eredményeket értek el az adat: 120 000 köbméter helyett
elmúlt esztendőben, hogy bátran 211 000 köbméter. E vállalatok

Folytatódik faipari vállalataink dolgozóinak
munkaversenye: április 4-ére
Az Országos Erdészeti Főigazgatósághoz tartozó faipari vállalatok igaz
gatóinak, főmérnökeinek, főkönyvelőinek, párttitkárainak, szb. elnökeinek
értekezletén az üzemek dolgozóinak széleskörű versenyfelajánlásairól is be
számoltak. A kongresszusi verseny lendületével és annak egyenes folytatása
képpen április 4-ére tettek újabb vállalásokat. így részletes veisenyfelajánlást tettek a Budapesti Fűrészek dolgozói, ugyanígy jelentős felajánlások
történtek a Szegedi Falemezgyárban. De valamennyi ipari vállalatunknál
hasonlóképpen teljes erővel kibontakozott az új munkaverseny, amelynek
célja, hogy az első negyedévi tervet mind mennyiségben, mind minőségben
túlteljesítsék.

fontos feladata a méretanyagok
termelése mellett a ládagyár ellá
tása. 1959-hez viszonyítva lényegé
ben nem változik az enyvezett le
mez- és bútorlapgyártás volumene.
A parkettaléc termelési feladata
1000 köbméterrel növekszik. Je
lentősen csökken viszont a bányaszéldeszka előállítása és némileg a
sörös-borosdonga termelés, miután
az 1959. évi dongatermelés volu
menét csak nagy erőfeszítések,
sokszor önköltségrontás árán hoz
tuk.

A farost- és forgácslemezgyártás
1960. évi tervfeladata mennyi
ségi és minőségi szempontból egy
aránt sokat követel az új iparág
dolgozóitól. A mohácsiaknak a

már kialakított gyártástechnoló
giával úgy kell a termelést folytatniok, hogy közben a második lép
cső építésén is kielégítő ütemben
dolgozzanak. Emellett külön hang
súlyozott feladat a körülbelül 40
százalékos I. osztályú termékek
részarányát
60—65
százalékra
emelni.
Szombathelyen egyrészt növelni
kell a forgácslapgyártás volume
nét, másrészt — a minőségi muta

tók betartása mellett — jelentő
sen csökkenteni kell a fajlagos
gyantafelhasználást.
Mindehhez
többek között szükséges a forgács
lapgyártás végleges technológiájá
nak kidolgozása.

A ládagyártás
feladatai az átlagosnál nagyobb
mértékben nőnek, éppen ezért a
többi vállalatoknak is segítenök
kell a Ládaipari Vállalatot. 1960ban 14 000 köbméterrel több ládát
kell előállítani, mint 1959-ben, de
ez még több feladatot jelent, mert
az egy köbméterre jutó ládaszám és
szegezési feladat is nő. További
tennivalót jelent a lombos fűrész
áru arányának növelése a fenyő
vel szemben.
A minőségi és export termelés
külön szóba került az értekezleten,
mint egyetemes ipari feladat. A
minőségi termelés további fokozá
sa érdekében 1960-tól a tervek és
az értékelések az I—II. osztályú
áruk termelését nemcsak rész
arányban, hanem abszolút számban
is tartalmazzák.
A minőségi termelés egyik fel
tétele, hogy már 1960-ban megja
vuljon a furnértermelés méret- és
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minőségi összetétele. Csökkenteni

kell a 40—60 cm-es rövid furnérok termelését.
A frízgyártó üzemek egyik fon
tos feladata eleget tenni 2000 köb
méter tölgy parkettaléc exportjá
nak. Ehhez az szükséges, hogy az
exportra alkalmas parkettaléceket
már az elejétől kezdve külön válo
gassák és gondosan tárolják.
A gazdaságosság
kérdése a termelés mennyiségi és
minőségi oldala mellett az a té
nyező, amelynek figyelemmel kí
sérése elengedhetetlen feltétele az
1960. évi tervek teljesítésének. Ezt,
és ez az értekezleten is kitűnt, ma
már egyre világosabban látják
gazdasági vezetőink. Ahhoz azon
ban, hogy az új terv termelési
mutatói mellett a többi (önköltségcsőkkentési stb.) mutatókat is
teljesítsük, tovább kell emelni a
gazdasági irányítás szakmai szín
vonalát.
,
Mindez azonban még nem elég

— mondotta az értekezlet több
hozzászólója —, a tömegek alkotó
tevékenysége, a munkaversenyek
további felkarolása és céljainak
meghatározása, az újítómozgalom
támogatása elengedhetetlen felté
tele annak, hogy a tervet teljesít
hessük. 1960-ban még többet, még
jobbat, még olcsóbban kell termel
nünk.

A társadalmi bíróságok ítéleteiből
Tíz kilós tételekben lopta a szeget
a Ládaipari Vállalat két dobszegező je,
Weisz Tamás és Sorbán János. A lo
pott szeget rokonaiknak, ismerőseik
nek adták el. A vállalat társadalmi
bírósága nyilvános tárgyaláson mind
kettőjüket írásbeli megrovásban ré
szesítette és javasolta a vállalat
üzemi tanácsának, hogy minden ked
vezményből egy évi időtartamra zár
ja ki őket. Az enyhe ítéletet a tár
sadalmi bíróság a vétkesek őszinte,
megbánó magatartása és eddigi jó
munkája figyelembevételével hozta.
♦
Azonnali hatályú elbocsátásra ítélte
a nyíregyházi erdőgazdaság társa
dalmi bírósága Szabó István demecseri kerületvezető erdészt. Szabó
anyagi juttatás ellenében hozzájárult,
hogy ismerősei jogtalanul fenyőfát
termeljenek ki építkezéseikhez. A
társadalmi bíróság az okozott 3680
forintos kár megtérítésére is köte
lezte Szabót. A társadalmi bíróság
ítélete ellen Szabó a nyíregyházi já
rásbírósághoz, majd a megyei bíró
sághoz fellebbezett. Mindkét fórum

négyhavi
börtönbüntetésre
ítélte
Szabót társadalmi tulajdon sérelmére
elkövetett hűtlen kezelés bűntette
miatt. A büntetés végrehajtását a
megyei bíróság háromévi próbaidőre
felfüggesztette.
*

A miskolci erdőgazdaság társadal
mi bírósága Kiss Györgyné erdészeti
bérelszámolót szóbeli feddésben, Polyánszky Endre kerületvezető er
dészt írásbeli megrovásban részesí
tette, ugyanakkor javasolta az erdő
gazdaság igazgatójának, hogy Nyilas
András erdészeti éjjeliőrt egy évre
helyezze alacsonyabb munkakörbe,
zárja ki a tűzifa juttatásból, kötelezze
1064 forint kárösszeg megtérítésére
és tegyen ellene büntető feljelentést
társadalmi tulajdon sérelmére elkö
vetett bűntett miatt.. Az indokolás
szerint Kis^né és Polyánszky megsér
tette a bizonylati fegyelmet, ezenkí
vül Polyánszky elősegítette, hogy
Nyilas több szabálytalanság elköve
tésével megkárosítsa az erdőgazdasá
got.

Pályázati felhívások
a soproni Erdőmérnöki Főiskolán megüresedett
állásokra
Az Erdőmérnöki Főiskola pályáza
tot hirdet az erdőhasználattani tan
széken megüresedett egyetemi do
censi állásra. A pályázatokat 1960.
január 15-ig kell eljuttatni a főiskola
igazgatói hivatalához. Ugyancsak pá
lyázatot hirdet a főiskola az erdőműveléstani tanszéken megüresedett

tanszékvezető egyetemi tanári vagy
docensi állásra. Ennek a pályázatnak
is 1960. január 15. a határideje.
Ugyancsak pályázatot hirdet a fő
iskola a fizika-elektrotechnika tan
széken megüresedett tanszékvezető
egyetemi docensi állásra, ennek a pá
lyázatnak 1960. január 31. a határ
ideje.
Végül pályázatot hirdet a főiskola
egy-egy tanársegédi állásra az erdő
használattani, az erdőművelés tani, az
üzemtant és a fatechnológia I. tan
széken. Ezeket a pályázatokat is 1960.
január 31-ig kell eljuttatni a főiskola
igazgatói hivatalához.
A pályázatokkal kapcsolatos rész
letes felvilágosítást a főiskola igaz
gatói hivatala ad (Sopron).

„Kirázó-gépek“ a vörösfenyő mag
termelésben. A csehszlovákiai brnói
állami erdők gépüzemében úgyneve
zett „kirázó-gépet“ készítettek a vö
rösfenyő tobozok feldolgozására. A
gép igen nagy mértékben növeli a
vörösfenyő magnak a tobozokból
való
kitermelésének
gazdaságos
ságát, mert megrövidíti a termelési
időt, csökkenti a költségeket és jobb
az így nyert magmennyiség tiszta
sága is. Az is fontos szempont, hogy
a mag-szemek mechanikai sérülései
az új gép használatával lényegesen
csökkentek.

S
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A faipar műszaki fejlesztési irányáról
Beszélgetés Mosonyi István főigazgatóhelyettessel
Az 1960-as év a második ötéves
terv előkészítésének esztendeje.
Vonatkozik ez a gazdasági élet min
den területére, de talán legjobban
a beruházásokra. Ahhoz, hogy a
beruházási célkitűzéseinket meg
valósítsuk, időben hozzá kell fogni
azok előkészítéséhez. Éppen ezért
beruházásainkról, az azokkal elé
rendő célkitűzésekről, a műszaki
fejlődés irányelveiről már ma
sokat mondhatunk az érdeklődők
nek. Ez az, ami bennünket arra
Ösztönzött, hogy kérdéseinkkel fel
keressük Mosonyi István elvtár
sat, az OEF főigazgatóhelyettesét.
— Először is arra szeretnénk vá
laszt kapni, — tettük fel a kér
dést — mi a kiindulási alapja a
második ötéves terv faipari be
ruházásainak, milyen koncepciót
rejt magában a beruházási terv?

— Már az utóbbi évek is jelezték
azt a szerkezeti átalakulást, amely
a második ötéves tervben még erő
teljesebben fog kibontakozni —
mondotta a főigazgatóhelyettes.
—• Ennek az átalakulásnak jellem
zője az, hogy új iparágak alakul
nak ki és a meglevők is új techni
kával és technológiával ugyanab
ból az anyagmennyiségből több és
értékesebb, jobbminőségü gyárt
mányt állítanak elő. Az olyan
új iparágak mellett, mint a farost-,
forgácslemez és faőrleményidom
gyártás, korszerűsíteni, továbbfel
dolgozó vertikumokkal kell bőví
teni meglevő üzemeinket is. Álta

lában az OEF irányítása alatt levő
egész ipart és kereskedelmet is
olyan irányba kell fejleszteni,
hogy a faalapanyagokat üzemeink
ben, telephelyeinken kell olyanná
kidolgozni, hogy azok viszonylag
kevés munka ráfordítása révén a
használat céljainak legyenek meg
felelőbbek. Ezzel a továbbfeldol
gozó iparnak olyannyira előkészí
tett (méretre gyártott, leszabott,
felületkikészített stb.) alapanyago
kat adunk, hogy az lényegében
összeszerelő iparrá válik.
— Ez a perspektíva rendkívül
biztató és az ipar dolgozói bizo
nyára örömmel támogatják —
mondottuk. — De milyen úton
közelítjük meg ezt a célkitűzést?

— Az első lépéseket a farost-,
forgácslemez és

faőrleményidom

ipar kiépítése és a tároló-tér ki

szélesítése érdekében már az el
múlt évben szerencsésen megtet
tük. A további feladatok e téren
egyrészt minket terhelnek, más
részt a faanyaggal felsőbb szinten
gazdálkodó szerveket is, az OT-ra
és a MT-ra gondolok. Ugyanis
minden olyan népgazdasági, vagy
iparágban, ahol fűrészárut vagy
enyvezett lemezt használnak fel,
felül kell vizsgálni, hogy hol le
het ezek helyett forgácslapot, fa
rostlemezt, vagy egyéb burkoló
lapokat felhasználni. Ezek ugyanis
nemcsak egyszerűen helyettesítő,
hanem sok vonatkozásban a ha
gyományos anyagoknál értéke
sebb, előnyösebb anyagok. Még
inkább azok lesznek, ha megold
juk a lemezek felületi kiképzését.
— A második Ötéves tervben —
folytatta a főigazgatóhelyettes —
az új iparágnak mind mennyiségi
leg, mind minőségileg jelentősen
fel kell futnia. A súlypont első
sorban Mohács. Itt már 1960-ban
el kell érnünk, hogy a kapacitá
sának megfelelően az évi tízezer
köbméteres termelés megvalósul
jon úgy, hogy párhuzamosan épül
az évi 20 000 köbméter lemezt biz
tosító második lépcső. Ennek mun
kálatai már eredményesen foly
nak. A munkálatok sokkal gyor
sabban, szervezettebben és na
gyobb arányban bontakoznak ki,
mint az első lépcsőnél történt, sőt
ma már az ütem, de elsősorban a
kivitel vonatkozásában a külföld
del is vállaljuk az összehasonlítást,
így ez a beruházás két év alatt el
készül és a második lépcső 1961ben megkezdi a próbaüzemelést.

— És a felületi kikészítést is
megoldjuk? — kérdeztük.

— Meg. A cél az, hogy megszün
tessük a felületileg kezelt (mos
ható, tetszetősebb felületű, a hasz
nálat céljára megfelelően perfo
rált, stb.) lemezek importját. Ez
igen gazdaságos vállalkozás, hi
szen az ilyen farostlemezek világ
piaci ára kb. 400 dollár tonnánkint. Ezzel szemben egy évi 4000
tonna lemez felületét kikészítő
gép körülbelül 170—190 000 dol
lárba kerül. Ha emellett figyelem
be vesszük, hogy ilyen lemezt ma

még dollárért hozunk be, akkor
könnyen beláthatjuk, hogy nagyon
kedvező hatása lesz nemcsak valutáris, hanem praktikus oldaláról
ítélve is.
— A gazdaságosság szemelőtt
tartása láthatóan uralkodóvá vá
lik iparunkban. Úgy hallottuk,
hogy ilyen vonatkozásban külö
nösön sokat várhatunk a par
ketta gyártás területén. Mit te
szünk ennek érdekében? — ér
deklődtünk.

—■ Eddig Magyarországon a köz
ismert, úgynevezett normál par
kettát gyártottuk, illetve gyártjuk.
1960-tól azonban fokozatosan átállunk a mozaik parketta gyártá
sára, mert ennek óriási előnyei

vannak elsősorban az anyagki
használás szempontjából. Fában
gazdagabb országokban is már fő
leg ilyen parkettát állítanak elő,
hiszen egy köbméter rönk, vagy
friz anyagból megközelítőleg két
szeres területű parketta állítható
elő lényegesen tetszetősebb válto
zatban. A mozaik-parketta gyártás
kifejlesztése tehát fűrészüzemeink
vertikumaként (minden ismert
külföldi üzemet így szerveztek)
nagyon előnyös. Ily módon a csert
is gazdaságosabban tudjuk felhasz
nálni és a hulladék is kevesebb
lesz.

— Az új parkettaüzemeket a
legkorszerűbb
berendezésekkel
szeretnénk felszerelni. A csupán
egy személy által irányított, foto
cellákkal ellenőrzött automatikus
mozaikgyártó berendezés igen nagy
termelékenységű, s teljesen meg
felel a mi iparunknak és szükség
leteinknek.
— Tudomásunk szerint a fumírgyártás is kap új, modernebb
gépeket. Milyen gépekről volna
szó? — kérdeztük.

— Mint a legútóbbi igazgatói
értekezleten is említettük, 1965ben 15 millió négyzetméter fur
nért kell előállítanunk. Ennek ér
dekében többek között Szegeden
egy új furnirüzemet is létesítünk.

Ezt olyan furnirhasítóval szerel
jük fel, amelynek percenkénti lökete 36, szemben az eddigiek 12
löketével. Ehhez a nagytermelé
kenységű géphez egy ugyancsak
nagyteljesítményű dobszárítót ál
lítunk be, amely lehetővé teszi,
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hegy ebben az üzemben a színfurnirt elsősorban mesterséges úton
szárítsák. A furnirtermelés menynyiségi felfutását és minőségi
javulását természetesen nemcsak
a szegedi üzem biztosítja. A meg
lévő gyárak is kapnak olyan új
berendezéseket, amelyekkel a ter
melékenység és a volumen emel
hető.
— A fűrészüzemeknél is várható
nagyobb fejlődés a következő
években? — tettük fel az újabb
kérdést.

— A faipar felfutását mintegy
30%-kal tervezzük az 5 év alatt.
Ezen belül — hogy csak a jelentő
sebbeket említsem — sorra veszsziik a Hárosi Falemezmüvek, a
Dél-magyarországi Fűrészek, a
Szegedi

Gőzfűrész, Franciavágás

stb. fejlesztését is. A régi fűrész
üzemek csarnokai helyébe felújí
tott, vagy teljesen új csarnokokat
tervezünk, gépparkjukat fokozato
san kicseréljük. Az elhasználódott
gatterok helyett modernebbet ál
lítunk be, arra is törekszünk, hogy
a megfelelő kisegítő gépparkkal
(kör- és szalagfűrészek, ingafűré
szek, stb.) is ellássuk üzemeinket.
— Itt kell megemlítenem az
Északmagyarországi Fűrészek kol
lektívájának nagyon szellemes és
hasznos konstrukcióját, a „liliputi“
gattert. Ilyen kis géppel a vékony

és rövid (a 16 cm-nél vékonyabb
és 40 cm-nél hosszabb) anyagokat
gazdaságosan fel lehet dolgozni.
Ennek pedig az egész iparban, de
az erdőgazdaságokban is óriási a
jelentősége, hiszen sok és egyre
több ilyen anyagunk van. Éppen
ezért megbíztuk a Szentendrei
Kocsigyár dolgozóit, hogy 15—20
ilyen kis gattert készítsenek el. A

tapasztalatok összegyűjtése után
még több legyártására is sor kerül
het. Ezek a kis gatterok majd meg
növelik a ládagyári kapacitást is,

Elutazott Afrikába
a magyar vadászexpedíció
Megírtuk, hogy 1959. végén
magyar vadászati expedíció uta
zik Afrikába. Az öttagú expedíció
december 28-án reggel indult út
nak. A Keleti pályaudvari búcsúz
tatáson megjelent dr. Balassa
Gyula miniszterhelyettes, az OEF
vezetője, valamint dr. Vágó Ödön,
az OEF elnöki főosztályának veze
tője.
Az indulás előtti percekben az
expedíció vezetője, Dénes István,
az OEF vadászati osztályának ve
zetője a következőket mondotta
érdeklődésünkre:
— Utazásunk célja, hogy anya
got gyűjtsünk a Nemzeti Múzeum
1956-ban elpusztult Afrika-tárának újbóli berendezéséhez. Álla
munk igen sokat áldoz a kiállítás

felújítására, azért kötelességünk
nek tartjuk, hogy minél gazda
gabb, változatosabb zsákmány
nyal térjünk haza. Nemcsak exotikus nagyvadakat szándékozunk
hozni, hanem Afrika madár- és
rovarvilágát is szeretnénk bemu
tatni. Örömünkre szolgál, hogy
expedíciónk tagjai között van
Széchenyi Zsigmond, a híres Afrika-vadász és útleírás író, akinek
gazdag tapasztalatai igen haszno
sak lesznek. Az útiprogram sze
rint Velencében szállunk hajóra és
január 13-án érkezünk Tanganyikába. Három hónapot töltünk Af
rikában, április második felében
érkezünk vissza Budapestre. Szin
tén velünk utazik Schuller Imre, a
Budapest Filmstúdió operatőrje,
aki színes filmet készít utunkról.

Beszéljünk róluk is...
Hosszú évek óta áll a posztján
Szép Lajos — mindenki Lajos bá
csija — a Szegedi Falemezgyár gőz
fűrésztelepének vagyonőre. Már erő
sen a hetedik évtizedet tapossa, de
jókedvvel, jó erőben végzi felelősség
teljes megbízatását.
Éveken át dolgozott a Tisza part
ján mint tutajőr. Majd a külső rönk
téri faraktárban mint telepőr, jelen
leg pedig a fűrésztelep portáján őr
ködik a népgazdaság vagyona felett
Nagy idő és szép hivatás, de nehéz
is: éjjel vagy nappal, hidegben-melegben, esőben vagy forró égbolt
alatt helyt állni a vártán!
De ezen felül arról is nevezetes
Szép Lajos, hogy rengeteget olvas.
Jókai, Gárdonyi, Mikszáth, Tolsztoj
a kedvenc írói. De ugyanúgy megta
lálhatók saját könyvtárában a szo
cializmus kiváló íróinak, költőinek
művei. Jóformán nincs olyan könyv
nap, amikor ne gazdagítaná amúgy
is számottevő könyv állományát. „Jó
lesz majd a gyermekeimnek, na meg
az unokáknak“ — szokta mondogat
: ni. Három fiú és egy leány gyermeke

az igen fontos szerepet játszó
szegedi és nagykőrösi ládaüzemek
lényeges kapacitásnövelő beruhá- :
zásai mellett. A liliputi gatterok
símafelületű termékeikkel még a gével, akkor valóban nagy és ko
minőséget is javítják.
moly eredmények láthatók, de a
— Az elmondottak igen biztató
rendelkezésre álló faanyag szűk
képet festenek az eddig eléggé
volta, valamint a lemaradás kö
lemaradt faipar műszaki fejlő
rülményei még nagyobb erőfeszí
désé ől. Ezekután az ipar veze
téseket követelnek meg a faipar
tői és dolgozói bizonyára elége
minden dolgozójától; hogy kormá
dettek?
—■ Csak részben lehetnek elége nyunk, pártunk támogatását ered
dettek. Ha összevetem az utóbbi ményesen hasznosítsuk és kiérde
pár év és a második ötéves terv meljük, hogy még nagyobb beru
fejlesztési célkitűzéseit, a faipar házási összegeket kaphassunk.
korábbi fejlesztésével és lehetősé Iparunk műszaki színvonalának

— mind ipari szakember és művezető
— küldik is már nyugdíjba, de nem
olyan könnyű dolog, mert nehéz
megválni a szakmától, ha azt az em
ber igazán szereti.
Pestalics László
Szeged

emelése azonban csupán a nagyobb
beruházások révén sohasem lehet
elegendő. Ez áll a második ötéves
tervre is. Az elmondottakon kívül
a műszaki színvonal jelentős emel
tyűjének kell lennie még a kisgépesítésnek, a különböző helyi kez
deményezéseknek, a munkaverse
nyeknek,
az újítómozgalomnak

— mondotta befejezésül Mosonyi
István főigazgatóhelyettes.
Dr. Fébó László
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Szibériai erdőkben
A SZIBÉRIÁBAN MÜKÖDÖ jájai
erdőkitermelési tröszt, melynél én
több mint tíz éve állok alkalmazás
ban, a kuzbassszi szénbányák és gi
gantikus építkezések faanyag ellá
tásához járul hozzá. Évi termelése
körülbelül annyi, mint Magyaror
szág termelésének egyharmada.
Munkaköröm ipari utak építése.
Az évi termelés, szállítás és útépítés
a trösztnél pontos menetrend szerint
történik. Az év elejéig az egyes rész
legek megkapják a pontos előíráso
kat: mikor, hol és mennyi fát fog
nak kitermelni és szállítani. Gyakor
latilag ez úgy alakul, hogy az útépí
tők az erdőírtókkal és műszakiakkal
együtt még a téli vagy a nyári sze
zon előtt pontosan kijelölik az alsó
rakodók (depók) helyét és a táj jel
legének, továbbá a szállítás idejének
megfelelően megállapítják, hogy mi
lyen típusú autóutakat készítenek
elő, télen a nyári és nyáron a téli
utakat. Munkaterületünk a legősibb
tajga, ahol különösen nehezek a
geológiai és klimatikus viszonyok.
Minden napunk küzdelem, harc az
őserdővel. a vad te ráérzettel, amely
mocsarakkal, szúnyogok milliárdjaival, 50 fokos faggyal és káprázatosán
szép, de félelmetes hóförgetegekkel
védi kincsét — a fát. Mir den kilomé
ternyi utért, minden köbméter fáért
küzdeni kell. De csodálatos érzés meg
hódítani a tajga egyes szakaszait, hisz
az úttörőket nyomon követi a kul
túra: ahol tavaly még járhatatlan ős
erdők voltak s csak a medve járta
évmilliós csapásait, ott jövőre már új
lakótelepek, iskolák, kórháziak, bá
nyák és üzemek épülnek.
AZ ERDÖIPARBAN NINCS MEG
ÁLLÁS: hóban és sárban, fagyban,
vagy tikkasztó hőségben mennek az
autók, sohasem csendesedik el a mo
torok búgása, csak éppen a módsze
rek változnak, a sok éves munkában
szerzett tapasztalatoknak megfele
lően. Más a munka technológiája
télen és más nyáron. Különösen
hangzik, de télen könnyebb és nyá
ron nehezebb. Ez nemcsak a szállí
tásra, az irtásra is vonatkozik. A túl
erős fagy természetesen nem kelle
mes az irtásokon dolgozó brigádok
számára, de a favontató autókoloszszusokat a hóvihar sem zavarja. S az
erdő szélcsendjében sivító elektro
mos fűrészt sem. Éjjel-nappal tartó
kemény küzdelmet jelent viszont az
útkarbantartó traktorosoknak. Ilyen
kor 100 lóerős CSTZ traktorokra
szerelt 5—7 méter széles acél hóekék
szeldelik át dübörögve a hullámzó
hómezőket.
A LEGJOBB BARÁT A FAGY, a
25—30 fokos — természetesen szél
nélkül. A hópalástban pompázó fa
óriásokon, az őskori szörnyetegekre
emlékeztető tüskék, évszázados ki
dőlt gyükerek furcsa figuráin káprá
zatosán csillog a tengernyi hókristály,
lent kanyargós nyúlösvények keresz
tezik egymást, fent a törzseken gép
fegyverszerű kopogtatással dolgozik
a nagy feketeharkály és a mókus is

fáról fára lendül, megy ellenőrizni,
megvan-e még a szárított-gomba
tartalék, melyet nyáron oly gond
dal aggatott az akácbokrck tüs
kéire. Ilyenkor vidám az erdő
és megy a munka. Ahol nyáron
gyalog sem járhat az ember, ott most
MÁZ-autóóriások rohannak 25—30
köbméteres terhükkel. Ezeket a hóautóstrádákat, amelyek 8—10 méter
szélesek és simábbak, mint a leg
jobb aszfalt, nyáron készítik elő.
„Druzsba” benzinfűrész dönti a fákat,
nem hagyva maga mögött magasabb
tuskókat 2—3 centiméternél. A mo
csaras részeket, csermelyeket és pa
takokat a kidöntött fával terítik be
— a Magyar országon is ismert mó
don — majd nehéz traktorokkal be
nyomják a talajba, hogy az első hó és
fagy után síma út keletkezzék. Az
így előkészített utakat télen trakto
ros hóekékkel gondozzák.
Ezek az 5—10 kilométer hosszú
szezon-utak a műútba torkolnak,
amelyen még 25—30 kilométert kell
megtenni a rakodó helyig. Üjabban
az ilyen időleges utak nem követik
feltétlenül a völgyeket, a száll í ók
nem ragaszkodnak ahhoz az eddigi
gyakorlathoz, hogy a völgyek lejtését
kihasználva, növeljék a gépkocsik
terhelését. Az irtás hel véről gyakran
nem vontatják le a szálfákat a völgy
be, a rakodó helyekre, hanem a víz
választón rakják le a depókat és
ezzel mintegy a felére rövidítik a
tr aktorvon tatás távolságát. A vonta
tás ebben az esetben termés7etesen
emelkedőkön keresztül történik, de
mint az eredmények bizonyítják, a
60 lóerős új Diesel vontatótraktorok
könnyen legyőzik ezeket a nehézsé
geket és egyes brigádok kiváló ered-,
ménveket érnek el. Az az el nye 's
megvan ennek az új módszernek,
hogy a vízválasztók mentén épített
téli autóutak minőségileg jobbak,
korábban át lehet adni őket a forga
lomnak, rövidebbek, mint a kanyar
gós völgyi utak, s ezenkívül a vízvá
lasztókat borító kemény talaj nem
követeli meg az előzetes dorong,
vagy szálfa utak építését.
A TÉLI AUTÓUTAK karbantar
tása teljesen gépesítve van. A hóelta
karítást hóekék, univerzális buldóze
rek, a gyalulást pedig gréderek vég
zik. Az elmúlt tavasszal egy 8 kilo
méter hosszú útszakaszt márciusban
behintettek fűrészporral s így majd
nem egy hónappal sikerült meg
hosszabbítani a hóút élettartamát.
Még május közepén is, amikor a mű
úton már porfelhőket kavart fel az
autóballon, ezen az úton szállították
a fát.
A nyári szezon-utak építése nehe
zebb és költségesebb. A fa-konstruk
ciójú, vastag deszkákkal borított au
tóutak különböző típusait építik. Az
elmúlt években már itt is újabb mód
szert alkalmaztak, az úgynevezett
blokk-rendszert. Az előre elkészített
összeszerelt 4 m-es útdarabokat
autóval szállították a helyszínre és
autóemelővel tették a helyére. Ez

igen meggyorsítja az építést. Tavaly
ezzel a módszerrel egy 2,5 km-es út
szakaszt 6 nap alatt adtak át a for
galomnak. A fakonstrukciójú autó
utakat az erdőrész kivágása után fel
szedik és máshol helyezik üzembe.
Ahol a fatartalék meghaladja a 2—3
éves termelési tervet, ott újabban
szálfa-utakat építenek, és behintik
kaviccsal vagy homokkal. Ez az út
típus tartós és állandó jellegű, mi
vel a homok vagy kavics réteg alatt
a fa hosszú időn át épségben marad.
AZ ERDÖKITERMELÉST MIKROBRIGÁDOK VÉGZIK, a brigád 4
vagy 5 emberből és egy vontatótrak
torból áll. Egy munkás dönt, elektro
mos fűrésszel, egy a kidöntött szál
fákat erősíti a traktorvontatóhoz,
kettő a gallyakat vágja le, amennyi
ben gallyvágó gép nem áll rendelke
zésükre. Ötödik a traktorvezető, aki,
ha kell mindenhol segít. A vontatás
es deponálás természetesen szálra
alakban történik.
A szálfákat nem darabolják fel,
hanem emelődarukkal egészben rak
ják fel a speciális autókra, melyeket
12—14 méter hosszú utánfutó pót ke
rékpárokkal látnak el. Ez a módszer
igen kifizetődő, mivel a szálfa teljes
egészében eljut a fűrésztelepre, az
autóterhelést pedig az eddiginek
két-, két és félszeresére lehetett
fokozni.
Az autók megrakása autódarukkal
vagy úgynevezett „paquet“ módszer
rel történik, amikor vastag fákra
erősített emelőcsigák segítségével
egyetlen 80 LE-s traktor 25—30 köb
méter fát emel fel egy csomagban
és helyez az autóra. A rakodás időrartama ezzel a minimumra csöxken.
Ez a módszer mind jobban tért hó
dít és előnye az, hogy a vontató trak
torok a felső vágási helyekről egye
nesen a csigaemelőkhöz viszik a fát,
s így a munkafolyamatot lényegesen
egyszerűsítik.
A szálítási távolság ebben a körzet
ben átlagosan 25—30 kilométer. Az
autókról való lerakódás is „paquet“
szisztémával
történik,
legfeljebb
2—3 percet véve igénybe. Az ilyen
mérvű gépesítés és munkaszervezés
következménye az, hogy egy-egy
..MÁZ 500”-tipusú teherautó nyolc
órás munkaidő alatt 100—200 köb
méteres teljesítményt is elér.
A FAKITERMELÉS KORSZERŰ
SÍTÉSÉBEN igen nagy szerepet ját
szik az elektromos energia felhasz
nálása is. A tajgának nincs egyetlen
pontja, ahová az erdőirtás megkezdé
séig el ne vezetnék a magasfeszült
ségű áramot. A szántalpakra szerelt
transzformátorokat traktor vontatja
egyik helyről a másikra és lehetőleg
úgy állítják üzembe őket, hogy mi
nél kevesebb kábelvezetéket kelljen
igénybe venni.
Elektromosság, magas színvonalú
gépesítés, törhetetlen akaraterő, ki
tűnő munkaszervezés és a szovjet
kormány előrelátó irányítása — ezek
azok a tényezők, amelyek igen ne
héz természeti viszonyok között is
világviszonylatban első helyre emel
ték a szibériai fakitermelési ipart.
Dr. Gábor Áron
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az erdőgazdasági anyagNapjainkban
mozgatas forradalmi átalakuláson

megy keresztül szerte a világon. A leg
különfélébb gépeket szerkesztik és al
kalmazzák, amelyek egyre tökéleteseb
ben oldják meg feladatukat. Ez a fo
lyamat hazánkban is megindult. A gé
pesítettség foka évről évre növekszik.
Ennek ellenére az anyagmozgatás ma
is a legköltégesebb, a legtöbb nehézsé
get okozó munkafolyamatunk.
Egyik-másik szakemberünk fel is
veti a kérdést: szükséges-e megváltoz
tatnunk az anyagmozgatás
régebbi
rendszerét? Nem volna-e jobb a régi
módon dolgoznunk?
E kérdések az első hallásra talán jo
gosnak látszanak. Ha azonban figye
lembe vesszük az erdogazaalkodás egé
szének szükségszerű átalakulását, nyil
vánvalóvá lesz, hogy rövidesen ki kell
alakítani az anyagmozgatás és a feltá
rás korszerűbb gyakorlatát. Különösen
két tényező kényszeríti ezt ránk. Az
egyik a növekvő fahiány, a másik a
technika fejlődése.
A mennyiségi és a minőségi többter
melés lehetőségei és módszerei ma már
nagyjában-egészében tisztázottak. Er
dőnevelési utasításunk megmutatja a
helyes utat. Meghatározza, hogy hány
szor és hogyan nyúljunk be erdeinkbe
időben eltávolítva a rossz hajlamú, ér
téktelenebb, hibás vagy beteg, továbbá
a náluknál értékesebb törzsek fejlődé
sét gátló fákat, majd hogyan vezessük
helyesen az új erdőket megteremtő fel
újító vágásokat.
indez azonban az eddigieknél nehe
zebb követelményeket támaszt a
fakitermelés és anyagmozgatás számá
ra. A területegységről kitermelésre ke
rülő fatömeg csekély volta, a gyakori
és mérsékelt beavatkozás, a munka
szétszórtsága és kíméletes végrehajtása
súlyos gondot jelent.
A másik tényező, mely rendszerint

M

Három és

félméter koronaszélességű
földút

átalakításra késztet, a gépek gyorsüte
mű térhódítása. A tehergépkocsik, a
különböző típusú traktorok egyre mé
lyebben hatolnak be erdeinkbe. Meg
indult, bár még csak kis mértékben, a
sodronyköteles közelítés is, s ma még
csak az elején tartunk a lehetőségek ki
használásának. A gépek üzemeltetése
aránytalanul olcsóbb, munkájuk pedig
sokkal termelékenyebb és gyorsabb,
mint mondjuk a fogatosoké. Alkalma
zásuk előfeltételeit azonban meg kell
teremteni, mégpedig oly módon, hogy a
gépi anyagmozgatás a legmesszebb
menőkig segítse elő az erdők mennyi
ségi és minőségi növekedésének foko
zását.

Az 1. ábra a különböző eszközök ön
költségét tünteti fel 1 m3/km-re vonat
koztatva. Azt az összeget tehát, ame
lyet 1 m3 fának 1 km távolságra való
elmozgatására költünk. A grafikonból
jól látható a gépek fölénye. A fogat
önköltsége több mint hatszorosa a gép
kocsiénak. A lánctalpas traktorok is
jelentős hátrányban vannak a gépko
csikkal és a gumikerekes vontatókkal
szemben.
Éppen ezért már évekkel ezelőtt
megindult a fogatos anyagmozgatás tá
volságának csökkentése, nem is szólva
a lánctalpas traktorokról. Az olcsóbb
üzemű gépkocsik és vontatók szállítási
távolsága viszont egyre növekszik (lásd
2. ábra). A fogatos anyagmozgatás át
lagos távolsága 1957—58-ban országos
viszonylatban 2,2 km volt. Vannak
azonban olyan erdőgazdaságok is,, ahol
a fogatos közelítés ma már csak néhány
száz m-t tesz ki.
A gépek alkalmazása azonban utakat
kíván. Az útnak annál jobbnak kell
lennie, mennél kisebb önköltségű a
szállítóeszköz. A gépkocsinak pl. sok
kal jobb út kell, mint a lánctalpas trak
tornak, vagy éppen a fogatnak. A tel
jes önköltséget tehát az alkalmazott
szállítóeszköz és feltáró hálózat költ
ségei együttesen határozzák meg.
Hogy a kisebb üzemköltségű géppel
beljebb hatoljunk az erdőbe és csök
kentsük a drágábban dolgozó fogat
mozgatási távolságát — utat kell épí
tenünk.
orgalmi szempontból két szakaszra
oszthatjuk az erdőgazdasági anyag
mozgatást: az egyik — az ún. szállítás
— kőpályás úton vagy erdei vasúton
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történik és nem függ az időjárástól. A vei is foglalkozik. A felújítási gocok, a
másik — melyet régebben közelítésnek felújulás támadási pontjai és vonalai,
neveztek — a tő mellől a minden idő valamint a közelítő nyomok összhang
ben járható pályákig tart s ez már csak járól van itt szó. Az anyagmozgatást
időszakos. Ha felázik vagy egyéb okok úgy kell elvégezni, hogy a fát lehetőleg
miatt elromlik az út, az anyagmozga azonos nyomokon vigyük ki az erdőből.
tást jobb idejében beszüntetnünk.
Ezzel ugyan a terület egy részét telje
A szállítás gépesítése nem okoz ne sen feláldozzuk, de a másik részt vi
hézségeket. Napjainkban 80—90 száza szonylag kis károsodás éri. Dérföldi
lékban gépekkel végezzük, gépkocsik Antal és Szász Tibor kutatásai e prob
kal és vontatókkal, valamint iparvasút- lémákat már a mai szemszögből is
tal. Sokkal kedvezőtlenebb a helyzet a tisztázták.
földutakon történő anyagmozgatással,
Úthálózatra, vagy legalább is köze
főleg mert ma még igen kezdetleges a lítő nyomhálózatra támaszkodó térbeli
földút feltárásunk. Az időjárástól füg rend: ez a követelmény vezet korsze
gő anyagmozgatást az utóbbi időben rűbb erdőgazdálkodás felé. Az erdőmű
I
két szakaszra tagoljuk.
velési érdekek megkövetelik, hogy a
Közelítésnek nevezzük a kitermelés gépek ugyanazon nyomon járjanak és
területén végrehajtott anyagmozgatást. ne térjenek le arról. S úthálózatot,
A munka során különböző biológiai kö nyomhálózatot kívánnak a gépek is,
vetelményeket is tekintetbe kell ven hogy mind messzebb hatolhassunk be
nünk. Lényegében ez határolja el a velük az erdőbe.
többi szakasztól.
A kiszállítás többnyire kiépített pá' ÁS sszeegyeztethető-e az erdőművelés
által megkövetelt térbeli rend a
lyán történik. Élettani hatásai nincse
nek, mert a pálya által elfoglalt terüle gépek által kívánt pályahalózattai?
Ennek előfeltétele, hogy a pályaháló
tet a mozgatás céljainak megfelelően
alakítjuk át és kivonjuk a fatermesz- zat ne zavarja meg az erdő egységét,
és ne teremtsen káros biológiai követ
tést szolgáló területből.
A közeli jövő egyik legfontosabb fel kezményeket. Ha úgy alakítjuk ki a
adata a kiszállítás és közelítés helyes belső feltárást, hogy az megfelel az er
viszonyának meghatározása, s ezzel dőnevelés és felújítás érdekeinek, de
egyidejűleg a nagyobbszabású földút- ugyanakkor alkalmas anyagmozgató
eszközök forgalmára is, a kettős köve
feltárás lesz.
Ma már nem kétséges, hogy a jövő telménynek eleget tettünk.
A régebbi szerzők természetesen a
ben aprólékos, úgyszólván „kertészke
dő” erdőművelést kell folytatnunk, fogatot tekintették az anyagmozgatás
gyakori beavatkozással s minden egyes egyetlen közelítő eszközének. Az ún.
fa fejlődését figyelemmel kísérve. A ki közelítő nyomok kialakítása így jóval
termelésnek és az anyagmozgatásnak könnyebb volt, mint gépek alkalma
tehát kíméletesnek kell lennie a termé zása esetében. A fogatok útja egyrészt
szetes és a mesterséges felújítással ke keskenyebb lehetett — mintegy 2,5 m
zelt erdőkben egyaránt. A felújító vá * — másrészt nem kívánt meg különö
gásokban vagy éppen a szálalásos sebb kiképzést sem. Ezek az utak mű
üzemmód esetében a kíméletesség még szaki jellemzők tekintetében főként
emelkedési viszonyaikban kevéssé vol
fokozottabb követelmény.
Az erdőművelési szakírók többsége tak kötöttek.
Ma nehezebb a helyzet. A gépek kö
felújítási rendszerének térbeli rendjévetelményei a pályákkal szemben fokozottabbak, de éppen a gépi útépítés se
gítségével megoldhatók.
ALAKULÁSA A
A 3. ábra egyenlőtlen bontáson alaFAilOZGATÁSBAN
puló természetes felújítás egyik kiindúló gócának képét mutatja. Az utaky kai térbelileg rendezett erdőrészbe
való három
_______ egymásutáni
__________ belenyúlás
1 vázlatát tünteti fel. Az utak irányában
végzett döntéssel megkíméljük a közé
pen fokozatosan íelverődő újulatot.
M ilyen mértékben válthatja fel a fo, 1 1 gatot a gép? Nagyon sok terüle
ten még sokáig nem dolgozhatunk ki
zárólag géppel. Jelenleg csak a^ra tö
rekszünk, hogy mind rövidebbre szorít
suk vissza a fogatos közelítés távolsá
gát. A gépek mozgását művelési szem
pontból, de a gépek műszaki érdekei
miatt is kizárólag az utakra korlátoz
zuk. Ez a feltáróhálózat könnyű tere
pen, ahol az építés költségei nem na
gyok, oly sűrű is lehet, hogy akár fe
leslegessé teheti a fogatos közelítő nyo
mokat is. Másutt a fogatos közelítő
nyomokkal együtt alkot teljes egészet.
A fogatos közelítő nyomokat és azo-

kát a géppel jarhato kikepzetlen, vagy
egyszerűen kialakított utakat, amelyek
alacsonyabb rendűek a gyűjtőutaknál,
együttesen belső feltárásnak nevezzük.
E fogalomba tartoznak továbbá a sod
ronyköteles közelítés nyomai is.
A belső feltáró hálózat géppel jár
ható útjaitól forgalmi szempontból
csak azt követeljük meg, hogy rajtuk
a gépkocsik, esetleg traktorok a meg
rongálódás veszélye nélkül, kis sebes
séggel közlekedjenek. Kiképzésük így
egyszerű. Tolólemezzel minden egyéb
emberi beavatkozás nélkül elkészíthe
tők. Koronaszélességük 3—5 m között
változhat, attól függően, hogy adott
helyzetben milyen munkát követel az
elkészítésük. Sok helyen megfelelő bel
ső feltárást alakíthatunk ki a már

Az örvenykői belső feltárás

Más szempontból vizsgálva a prob
lémát, felmerül, hogy vajon nem veszünk-e el túlságosan nagy területet a
fatermesztéstől és vajon arányban áll-e
a várt haszon ezzel a területkieséssel?
A területkiesés hektáronként 100—
300 fm utat számolva, 5 m-es pásztaszélesség esetében, 5—10 százalékos
lesz. E kiesést külön kell szemügyre
vennünk a felújítás és külön az erdő
nevelés szemszögéből. Az említett 5—15
százalék területen nem újul fel, hiszen
azon tárolás és állandó anyagmozgatás
folyik. Gondos és szervezett munka
esetében azonban oly nagy mértékben
csökkenti a terület károsodását, hogy
végeredményben sokkal több ép újulat
marad az egész területen, mint belső
feltárás nélkül. A végvágás után, ha
szükségesnek mutatkozik, az utak szé
leit fel is újíthatjuk mesterségesen.
Q e milyen mértékű is a növedékkiesés? A termelés legfőbb célja a
minőségi fa. Azzal, hogy az újulatot
meglevő kocsicsapák, vagy természetes megvédjíik és elkerüljük a nagymér
földutak kevés munkát igénylő átala tékű visszavágást és pótlást, nemcsak
mennyiségi növedéket nyerünk, hanem
kításával is.
az egészséges újulatból magasabbokat vitatott kérdés, hogy az újula rendű ipari fát adó állomány fejlődé
tot és a talajt milyen mértékben sét is elősegítjük. Ezt a szempontot
károsítja a kitermelés, illetve a közelí mindig szem előtt kell tartanunk. A
tés. A sűrű belső feltárással és a gon mai faárak mellett a véghasználati
dos kitermeléssel mindkét tekintetben korú állományok közötti különbség —
sokat segíthetünk. Megfigyeléseink sze azonos termőhelyi viszonyok esetében
rint kitermeléskor a korona földre csa- — elérheti a 100 000 forintot is hektá
pódása, illetve a koronában levő ágak ronként. A minőség javításával tehát
legallyazása és feldarabolása okozza a ellensúlyozhatjuk, sőt felülmúlhatjuk
legnagyobb kárt az újulatban. Ha azon az amúgy is vitatható mennyiségi ter
ban az egyes fákat koronájukkal az meléskiesést.
útpásztákba döntjük, sem a ledőlés,
Az intenzív belső feltárásnál csök
sem a feldolgozás nem jár jelentősebb
kárral. Ugyanakkor kényelmes, közel ken a közelítés távolsága. Fogataink
vízszintes, tiszta feldolgozási területet számára a kíméletesség szempontjait
biztosítunk a munkások számára, sőt is kielégítő, a rövid távolságon is ter
egyben a tűzifa nagyrészét is az út- melékeny eszközök szükségesek. Ezek
pásztára közelítjük.
az újrendszerű közelítő kerékpárok,
Ezen előnyök miatt — ahol nem költ melyek egyaránt alkalmasak tűzifa és
séges az útpászták kiképzése —, szóba iparifa közelítésére. Az eddigi üzemi
jöhet olyan sűrű úthálózat létesítése is, méretű kísérletek során az anyagot a
hogy elvileg minden fát a nyomvona tűzifa és a kisméretű szerfa tőmelletti
lakba dönthessünk. Az úttávolság így összerakása nélkül hordtuk ki velük a
egyenlő a kétszeres fahosszal, azaz 30— földutakhoz. Itt történt az anyag’első
60 m-rel.
összerakása és átvétele.
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A 4. ábra néhány tárolási módot mu
tat be. A géppel történő kiszállítás
számára sokszor csak nagyon rövid idő
áll rendelkezésre. Gyors rakodással

igen megnövelhetjük a teljesítményt.
A gyors munka legfontosabb előfelté
tele viszont a gondos előkészítés. Erre
a földutak mentén, a közelítéskor na
gyon kell ügyelnünk.
A géppel járható belső feltáró-háló" zat kialakításához még hosszú
időre lesz szükség. Különösen meredekebb oldalakon és sziklás talajú terü
leteken lesznek nehézségek. A munkát
azonban meg kell kezdeni. Könnyű te
repen kevés munkával is kialakíthat
juk a belső feltárást. Sokszor jóformán
csak az útpászták fáit kell kivágni és
a tuskókat eltávolítani. Más esetekben
kevés kézi munkával is megfelelő nyo
mokat alakíthatunk ki. Ha figyelemmel
vagyunk az erdőnevelés és felújítás,
valamint a feltárás érdekeinek össze
hangolására, kevés ráfordítással nagy
megtakarításokat érhetünk el, főleg az
értékesebb állományokban. Lássunk
hozzá; céltudatos szervezés és a gépek
okszerű alkalmazása esetén nem marad
el a siker.
Huszár Endre

TELEVÍZIÓ

Van-e fehér és vöröscser?
Lapunk hasábjain néhány évvel
ezelőtt széleskörű vita folyt a cser
felhasználásáról. Ennek során —
bár felvetődött akkor is az a gon
dolat, hogy kétféle cser van —
végeredményben kialakult az a
felfogás, hogy a cser álgesztesedése okozza a különbséget. A vita
azonban most ismét bizonyos fo
kig felújult. Az Erdő 1959. decem
beri számában Lámfalussy Sán
dor egyetemi tanár tanulmányt
írt Gondolatok a cserfakérdés kö
réből címmel. Ebben a cikkben
bevezetőleg a cser termőhelyigé
nyeinek vizsgálatával foglalkozik,
majd a cser műszaki tulajdonsá
gait tárgyalja és felveti a kérdést,
hogy mi legyen a gyakorlati erdő
gazdálkodás tennivalója. Ezzel
kapcsolatban hangsúlyozza, hogy
megkülönböztethetünk fehér csert
és vörös csert. A következőket
írja: „Részletes kutatási eredmé
nyek szerint a fehér-cser műszaki
tulajdonságai jobbak, mint a vö
rös cseré, de a vörös-cser sem ma
rad sokkal mögötte a fehér-cser
nek. Ez tehát amellett szól, hogy
a „vörös-cser" nem egy beteges
álgesztképződmény, mert szilárd
ságban és egyéb tulajdonságokban
közel áll a fehér-cserhez"
Ezzel szemben a Faipar 1959.
novemberi számában Igmándy
Zoltán, az Erdőmérnöki Főiskola
erdővédelmi tanszékének munka
társa tanulmányt írt a cser gombakárosítóiról és azok hatásáról a
fa minőségére. Ebben az írásában
beszámol igen érdekes kísérletso
rozatainak az eredményéről. Ta
nulmánya során azonban ismét
leszögezi, hogy „ismételten rá
akarok mutatni arra, hogy nincs
külön fehér és vörös, csak egész
séges (fehér) és álgesztes (vörös)
cser van".
Mindenesetre hasznos volna, ha
a hivatott szakemberek ezt az év
tizedek óta tartó vitát közösen
lezárnák.

a hegyek közi

❖
A parádi erdőgazdaság
legtöbb erdészetében már
van televízió. Képünk a
fényespusztai
erdészet
televíziós antennáját
mutatja

❖

Harminckilencből hatan
Hat évvel ezelőtt harminckilenc le
velező hallgató iratkozott be az Er
dőmérnöki Főiskolára. Javarészt az
erdőgazdaságok és a faipari vállala
tok olyan dolgozói voltak, akik kisebb
vagy nagyobb felelős állásban máris
komoly munkakört töltöttek be és az
erdőmérnöki szakképzettség hiányát
lépten-nyomon érezték. Kétségtele
nül: nagy elhatározás felnőtt fejjel,
nagyrészt családos embereknek is
mét leülni az iskolapadba, hatéven
keresztül minden szabadidőt a tanu
lásra áldozni, minden szórakozást
félretéve készülni kollokviumokra,
szigorlatokra, vizsgákra s végül az
erdőmérnöki diplomaterv megvédé
sére. De akármilyen nagy feladat,
— éppen azért, mert hangsúlyozzuk,
a jelentkezők csaknem kivétel nélkül
már tanulmányaik kezdetén felelős
munkakört láttak el — megdöbbentő,
hogy a harminckilenc elinduló közül,
mire 1959. decemberében a jól meg
szolgált erdőmérnöki diplomát kéz
hez vették: — már csak hatan ma
radtak.
Soroljuk fel a nevüket: Békefi Mi
hály váci vasútügyi előadó, Csőri Já
nos, most már a veszprémi erdőgaz
daság igazgatója, Gerencsér Gyula, a
szolnoki erdőgazdaság fahasználati
előadója, Kiss Jenő, a Sopron me
gyei faipari vállalat egyik vezetője,
Prazsák János, aki évek óta dolgo
zott az Országos Erdészeti Főigazga
tóság faipari főosztályán és most né
hány hete a Budapesti Fűrészek
igazgatói munkakörének ellátására
kapott megbízást, végül Vitéz Géza,
a győri erdőgazdaság gépesítési elő
adója. Hozzájuk csatlakozott még he
tediknek Beliczay Sándor, a Győri
Vagongyár tervezője, ő már régeb
ben kezdte erdőmérnöki tanulmá
nyait és most együtt végzett Békefi
Mihállyal és társaival.
Amilyen szomorú, hogy több mint
harmincán a mi területünkön az első
egy-két évben már „lemorzsolódtak“,
abbahagyták a tanulást, nem hasz
nálták ki azt a lehetőséget, amit népi
demokráciánk biztosított számukra,
ugyanakkor dicsérettel kell megem
lékeznünk azokról, akik valóban éj
szakáikat áldozták fel, hogy tanul
mányaikat pontosan, időié, vizsga
elmaradások nélkül elvégezzék, akik
ugyanakkor becsülettel helytálltak a
mindennapi munkájukban is, hiszen
köztük többen nemcsak ismételten
érdemeltek ki dicséretet, kitüntetést
a hat év alatt, hanem azóta kerültek
magasabb, vezető állásba.
Üdvözöljük az új erdőmérnököket
és reméljük, hogy az utánuk jövő és
a most induló levelező évfolyamok
hallgatói tanulnak példájukból. Nekik
pedig kívánjuk, hogy ugyanúgy áll
ják meg a helyüket továbbra is az
erdőgazdaság és a faipar fontos mun
kaköreiben, mint ahogy becsülettel
és kitartással dolgoztak hat eszten
dőn keresztül a főiskolán.
-al-
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Az Erdőgazdaság és Faipar
egri ankétja
Az Erdőgazdaság és Faipar szer
kesztősége az egri erdőgazdasággal
és a Mezőgazdasági Könyv- és Fo
lyóiratkiadó Vállalattal együtt de
cember 4-ére ankétot hívott össze
Egerbe, a lap munkájának megvita
tására. A helyőrségi tisztiklub nagy
termében megtartott ankéton meg
jelentek az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság képviselői, s nagy szám
mal vettek részt nemcsak az egri er
dőgazdaság, hanem a társerdőgazda
ságok, valamint az Észak-magyaror
szági Fűrészek vezetői és dolgozói.
Adamkó József az egri erdőgazda
ság igazgatója rövid elnöki megnyi
tójában üdvözölte a megjelenteket,
majd dr. Vágó Ödön, az OEF elnöki
főosztályának vezetője, az Erdőgaz
daság és Faipar szerkesztőbizottsá
gának tagja tartott részletes beszá
molót a lap munkájáról.
A lap hármas feladata

Három feladatkörre bontva világí
totta meg a lap szerepét. Elsőnek
említette a Főigazgatóság irányításá
nak népszerű közvetítését, második
nak a középkáderek és a szakmun
kások szakmai továbbképzését, har
madiknak pedig az erdőgazdaságok,
faipari vállalatok munkájának is
mertetését és bírálatát. A továbbiak
ban részletesen elemezte, hogyan
töltötte be a lap az év folyamán ezt
a hármas feladatkört.
Megállapította, hogy a lap a Fő
igazgatóság
irányító munkájának
elvi szempontjait általában megfe
lelő, népszerű formában tolmácsolta
a dolgozóknak. Kiemelte, hogy a lap
minden számában cikkekben és ri
portokban foglalkozott a kongresszus
tiszteletére indított munkaversenynyel, s ezzel hozzájárult az erdőgaz
daságok, faipari vállalatok kiváló
eredményeihez.
Nagyobb helyet
a balesetelháritásnak I

Bírálta a szerkesztőséget, mert
nem tartott napirenden számos fon
tos feladatot, elmulasztotta egyes
utasítások ismertetését, kommentá
lását, vagy nem foglalkozott velük
súlyuknak és jelentőségüknek meg
felelően. Példaként említette a tűz
rendészetet és a tűzvédelmet. Az
elsőrendű témák között is első he
lyen kell szerepelnie a balesetelhárí
tásnak.

Dicsérettel emlékezett meg a lap
nak a tsz-mozgalommal kapcsolatos
munkájáról. Az OEF — mondotta —
megértve a történelmi fejlődés által
kitűzött feladatot, s követve a párt
hívó szavát, a Forradalmi Munkás
Paraszt Kormány utasítását, az első
perctől kezdve aktív szerepet vállalt
a termelőszövetkezeti mozgalom ki
bontakozásában. A lap szintén aktí
van és rendszeresen támogatta a
főigazgatóság
ezirányú munkáját,
figyelemmel kísérte a mozgalom fej
lődését, beszámolt az eredmények
ről.
A lap általában jó munkát végzett
az erdészeti szakmai továbbképzés
előmozdításában is — állapította
meg Vágó elvtárs. Faipari vonatko
zásban viszont ezt már nem mond
hatjuk el. Általában problémája a
szerkesztőbizottságnak, hogy a lapon
belül megtartsa az egyensúlyt, az
arányoknak megfelelően — az erdő
gazdaság és faipar között. A lapnak
elő kell segítenie az erdőgazdaságok
és a faipari vállalatok közötti
kooperáció további javítását is.
Több bíráló cikket!

Ezután néhány cikket ismertetett,
amelyek a társadalmi bíróságok sze
repével foglalkoztak s ismételten
hangsúlyozta, hogy a dolgozók neve
lése, a fegyelem
megszilárdítása
szempontjából mennyire nélkülözhe
tetlen a társadalmi bíróságok mű
ködése.
Hasonlóképpen erőteljesebben kell
kidomborodnia a lapban a bírálat
nak. Bátrabban kell bírálni, követ
kezetesebben kell küzdeni a hibák
kijavításáért.
Beszámolója
végén
leszögezte
Vágó elvtárs, hogy a felsorolt témák
rendszeres
napirenden tartásához
kétségtelenül kevés a lap oldalszá
ma. Egyelőre az arányokon lehetne
javítani, a szakma területén kívül
eső egyes rovatok — mint például a
filmrovat — elhagyásával. A lap
úgy kerülhet még közelebb egyre
népesedő olvasótáborához, ha még
közvetlenebb kapcsolatot épít ki a
dolgozókkal. Nem szabad elfelejteni,
hogy a dolgozók érdekeit csakis ve
lük együtt tudjuk szolgálni. A lap is
csak így képes betölteni azt a fel
adatot, amelyet a dolgozók széles tö
megei várnak tőle és amelyet az
erdőgazdaság legfelső irányító szer

ve több mint egy évtizeddel ezelőtt
rábízott.
Dr. Vágó Ödön beszámolója után
élénk vita kezdődött. Még többen is
bekapcsolódtak volna ebbe, ha végül
le nem kell zárni, hogy sor kerül
hessen két szakfilm — a „Vigyázz,
dől a fa” és az „Ég az erdő” — be
mutatására.
Tíz felszólaló a vitában

Maros Bertalan, a szilvásváradi
erdészet vezetője elmondotta, hogy
az Erdőgazdaság és Faipar az elmúlt
évtizedben sokoldalúságával szinte
nélkülözhetetlenné vált az erdészeti
dolgozók számára. Több olyan cik
ket kellene azonban közölnie, ame
lyek az egyszerű erdei munkás éle
tét mutatják be. Helyes lenne, ha a
dolgozók maguk is bővebben és
gyakrabban tájékoztatnák munká
jukról a szerkesztőséget. Legalább
minden számban egy oldalon foglal
kozzék a lap munkaügyi kérdések
kel. A lap népszerűségét bizonyítja
az is, hogy a szilvásváradi erdészet
nél egyszerre tizenöten léptek olva
sói táborába.
Biró Lajos, az egri erdőgazdaság
főmérnöke szerint a lap egyik leg
fontosabb feladata elősegíteni, hogy
olcsóbb, jobb minőségű faanyagot
kapjon a népgazdaság. Ennek alapja
a közgazdasági elemző módszer mi
nél szélesebbkörű elterjedése. A lap
ezt nagymértékben elősegítheti a
különféle tapasztalatok közlésével.
Kosa Pál, az Észak-magyarországi
Fűrészek igazgatója a kooperációról
beszélt, amely igen sokat javult, de
a lap sokat tehet azért, hogy a kisebb
zökkenők is elsimuljanak. Egyetér
tett azzal, hogy a társadalmi bírósá
gok tárgyalásainak teret kell kap
niuk a lap hasábjain. Véleménye
szerint a lap eleget foglalkozott a
fűrésziparral, de a műszaki fejlesz
tés szempontjából színvonalasabb
nak kell lennie a cikkeknek. Ehhez,
valamint a szakmai oktatáshoz a
vállalatok vezetőinek több segítsé
get kellene adniuk.
Bogár József, az Észak-magyaror
szági Fűrészek gyöngyösi telepének
üzemvezetője szintén a kooperáció
néhány hibájára mutatott rá. Kolodzey Tibor, a miskolci erdőgazda
ság főmérnöke „mérleget” készített
a lap utolsó két évfolyamáról. Esze
rint a cikkek összességében a faipar
vezetett, ezután az erdőművelés, a
nyárfásítás, az erdőgazdasági ripor
tok következtek sorrendben és csak
végül jött a fahasználat, holott erről
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lényegesen többet kellene írnia a
lapnak. Ugyancsak kevés az újítá
sokkal, a társadalmi tulajdon védel
mével, a pénzügyi kérdésekkel fog
lalkozó cikk. A bírálat elhanyagolá
sában az erdőgazdaságok is ludasak,
mert szívesebben számolnak be a
„szép dolgokról”, mint a hibákról.
Kovács Jenő a bélapátfalvai erdé
szet vezetője olyan cikkek közlését
szorgalmazta, amelyek az erdészeti
dolgozók múltbeli mellőzött helyze
tét szembeállítanák a jelennel és
egyúttal a jövőre is ablakot nyitná
nak.
Jakóts László OEF főosztályveze
tőhelyettes rámutatott, hogy a lap
nak még közelebb kell kerülnie az
élethez, még pedig a dolgozók tevé
keny támogatásával, a levelezők há
lózatának kiszélesítésével. Elő kell
segítenie az állandó szakmunkásbri
gádok megalakulását, mert ez szinte
életbevágó problémája az erdőgaz
daságoknak. Egy pillanatig sem sza
bad megfeledkezni a termelőszövet
kezeti mozgalom támogatásáról, to
vábbá a tűzvédelem nagyfontosságú
kérdéséről. Többször és részleteseb
ben számoljon be a lap a vadkárok
elleni védekezés tapasztalatairól is.
Moskovszki Vilmos az egri erdő
gazdaság tervcsoportvezetője kérte,
hogy írjon többet a lap a baráti ál
lamok erdőgazdaságának fejlődésé
ről, a nemzetközi tapasztalatokról.
Schmall Ferenc, a balassagyarmati
erdőgazdaság főmérnökének hozzá
szólása után Adamkó József a többi
között az erdővédelem fontosságára
hívta fel a figyelmet. Ezzel is keveset
foglalkozik a lap, holott megfelelő ta
pasztalatok ismeretében sok károsí
tástól szabadulnának meg az erdőgaz
daságok.
Több felszólalás elhangzása után
Ákos László, az Erdőgazdaság és
Faipar szerkesztője foglalta össze az
ankét tapasztalatait. A hozzászólá
sokból is az derült ki — mondotta —
hogy a dolgozók szeretik, igénylik
lapjukat. A szerkesztőségnek már
csak ezért is változtatnia kell bizo
nyos vonatkozásban a munkamód
szerén. Nem fordulhat elő, hogy a
lap elindít egy témát, azután nem
tér rá vissza, nem foglalkozik vele
rendszeresen. A segítő bírálatnak is
jobban előtérbe kell kerülnie. Több
olyan riportot kell közölnie a lap
nak, amely a dolgozók mindennapi
életét, munkáját, örömét, gondját
tükrözi. Az ankét figyelmeztető volt
arra is, hogy a lap szerkesztőségé
nek szorosabb kapcsolatot kell kiépí

tenie az olvasókkal, velük együtt, az
ő bírálatukkal és támogatásukkal
kell munkálkodnia a szocialista er
dőgazdaság felépítésén.
Az ankétot bezáró összefoglalójá
ban dr. Vágó Ödön megállapította,
hogy a megbeszélés, a lap találkozása

az olvasókkal sikeres volt, jelenrtős segítséget adott a szerkesztőbi
zottság további munkájához. Az er
dészet — mondotta befejezésül —
az utóbbi időben igen nagyot növe
kedett tekintélyben s ehhez a sajtó
munkája is hozzájárult.

„...a termelés mindenben szaksserír
Amíg kapaszkodtunk felfelé a
meredek hegyoldalon, a langyos
decembervégi eső áztatta kabá
tunkat, sapkánkat. Bizony alapo
san megizzadtunk, amíg csúsz
kálva az agyagon, el- elsüllyedve
az avarba, felértünk ide, a bakonynánai erdészet legmagasab
ban fekvő erdőrészébe. S a szeszé
lyes, őszt játszó tél itt újabb meg
lepetésben részesít: jeges szél kí
séretében olyan havasesöt zúdít a
nyakunkba, hogy alig látunk át a

sok forró percet szerzünk egymás
nak, mert ugyancsak fel akarunk
menni mi is a 2000 köbméterig,
mint ők. Tudjuk, nehéz lesz,
hiszen Piedl Ferenc az erdészet ki
váló dolgozója, a csapata is régebbi
összetételű, mint a mienk. Az a
legfontosabb, hogy a fűrészünk
mindig rendben legyen. Nem saj
nálok naponta egy-másfél órát rá
szánni, hogy minden csavart át
nézzek, lezsírozzak. Megérzi ám az
öreg MRP, hogy ki hogyan bánik

A Piedl-brigád motorfűrésszel hosztol

sűrűn szőtt hófüggönyön. Még sze

rencse, hogy az itt dolgozó két
motorfűrészes brigádot nem ri
asztja el sem eső, sem szél, sem hó
—* a fűrészek egyenletes zúgása jó
irányba vezet bennünket.

— Nem mondom, viharkabát el
kelne a brigád minden tagjának
— söpri le a nehéz, nyirkos hóré
teget , kék munkaruhájáról Vajcs
János munkacsapatvezető — dehát
azért különösebb okunk nincs a
panaszra, mert a vattamellény jól
véd a hidegtől.
— Hányán vannak a munkacsa
patban? — kérdezzük.

— Heten, de nem mint a gono
szok, mert különböző emberek
vannak ugyan köztünk, öregebbek
és fiatalabbak, gyakorlottabbak és
a termeléssel csak most ismerke
dők, de azt, hogy gonosz lenne
köztünk, még versenytársunk, a
Piedl-brigád sem állítaná. Pedig

vele, aztán aszerint hálálja meg,
Ügy tapasztaltam, aki arra panasz
kodik, hogy a motorfűrésszel nem
lehet úgy keresni, mint a kézivel,
az aligha dajkálja eleget a gépét.
Igaz, elég elhasznált jószágok már
ezek, jó lenne egy új, fürge
Drúzsba, de ha az ember nem sza
lad minden apró javítással a szere
lőhöz, meg a műhelybe, hanem
maga megcsinálja, legalább 15—20
százalékkal több pénzt hoz, mint
a kézi fűrész. A tavalyi bérrende
zés óta még nem volt kétezer forint
alatt a havi átlagkeresetem, de
legutóbb is elérte a kétezerháromszázhatvan forintot. És a csapat
többi tagja sem panaszkodik. Az
öreg Mahl Miska bácsi, ha jól
tudom, már három lányát házasí
totta ki, amit aligha tehetett volna
meg a felszabadulás előtt, amikor
az apátság erdejében dolgozott
egy pengős, meg egyhuszas nap
számért. Ma nincs olyan nap, hogy
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legalább ötven forintig ne menne
fel a bére.

— Nem — mondja elgondol
kozva — motorfűrész nélkül én is
aligha tudtam volna összehozni a
kis családi házat Lókuton. De
csak meg kell nézni: a motorfűrész
fogai alatt csak úgy dől a fűrész
por, a kézi fűrész pedig olyan
hozzáképest, mint a tormareszelő.
— Nincsen tehát semmi baj,
semmi panasz?

— Hát az éppen nincs, mert már
a javításokat is úgy megszervez
ték, hogy a hiba bejelentésétől
számított egy órán belül kijön a
szerelő. Csak azt szeretnénk, ha
minden évben ugyanazt a gépet
kapnánk meg. Kilenc éve dolgo

zom az erdészetnél, 1955. óta va
gyok vizsgázott gépkezelő s azóta
minden évben más és más fűrészt
kaptam. Pedig jobb, ha az ember
összeszokik a gépével, átveszi
szocialista megőrzésre. Talán meg
lehetne oldani ezt is, és akkor még
biztosabban elérnénk a kétezer
köbmétert.
Amikor elbúcsúzunk, Kálnay
Zoltán, a veszprémi erdőgazdaság
fahasználati csoportvezetője a kö
vetkezőket írja az erdészet jegy
zőkönyvébe: „A bakonynánai 6/A
erdőrészt ellenőrizve megállapítot
tam, hogy a termelés mindenben
szakszerű, az előírásnak megfelel.
Tuskó magasság dicséretes, hossz
tolás jó, a minőségi termelési pré
mium elszámolható.“

Tapasztalatok és tanulságok
az erdőművelési munkák új elszámolási rendszerével

SZOMBATHELYEN
Mint ismeretes, az erdőműve
lési munkák jelenlegi elszámolása
a ténylegesen felhasznált terme
lési és egyéb költségeknek a 3 szá
zalék haszonnal megnövelt öszszege alapján történik. Ez adja
egyben a termelési értéket is. A
jobb erdők létrehozása, az egyes
munkák időtartama és minősége,
a költségek csökkentése ezelőtt
nem volt hatással a vállalati ered
ményre.
Nagymértékű anyagi érdekelt
séget juttatott érvényre a 33/1957.

számú OEF utasítás, mely az
egyes erdőtípus és termőhely
csoportok szerint lehetőséget adott
az erdősítések premizálására a
megvalósítás ideje és a pótlási
százalék alapján. Ezt a rendeletet
általános megelégedés fogadta és
sok hiányosságot pótolt.
Az erdőművelési munkák új el
számolási rendszere — melyet
egyelőre kísérletképpen vezettek
be öt erdőgazdaságnál — az el

végzett munkát az országos átla
gokból képzett meghatározott egy
ségárakkal értékeli. Három fő el
számolási csoportot képez:
1. Befejezett erdősítések.
2. Egyéb erdőművelési munkák.
3. Folyamatban levő erdősíté
sek állományváltozása.
A csoportokon belül tovább tag
lalja az egységárakat a termő
hely, erdőtípus és minőség szerint.

Az így képzett termelési érték és
a megvalósítás összköltségének
különbsége adja a vállalati ered
ményt. így az új elszámolási rend
szer útján megállapítható:
1. A folyamatban levő és a be
fejezett munkák mennyisége és
termelési értéke.
2. A megtermelt érték és a rá
fordított
költségek
viszonya
(+, —)•
Ez magasabb termelési érték el
érésére ösztönöz a minőség eme
lése útján, azonkívül az önköltség
csökkentésére és az erdősítések
legrövidebb időn belül való be
fejezésére.
Az elszámolás alapja a 43/1958.
számú OEF rendelet, mely az er
dősítéseknek mintegy leltárszerű
nyilvántartásba vételére épül fel.

Ezzel kapcsolatosan az elmúlt
év tapasztalatai alapján fontosnak
tartom a következőket:
a) A 43-as utasítás teljes felül
vizsgálatát az erdörendezőségek
útján. Amennyiben erre nincsen

létszám, szükség esetén az erdő
rendezőségektől 1—2 főt erre a
munkára kell beállítani, hogy az
üzemtervek alapján a helyszínen
egyeztessék a törzskönyvi adato
kat a valósággal. Még eredménye
sebb lenne egy teljesen önálló fel
vétel. Becslési hibák természete
sen így is előfordulhatnak. A na
gyobb
gyakorlat és egységes

szemlélet végett javaslok csak
1—2 főt az erdőrendezéstől.
b) Javaslom elhagyni a törzs
könyveknek az elmúlt
időben
végzett munkákra vonatkozó ré
szeit. Tekintettel arra, hogy a ta

gosítások, új üzemszervezések és
az alapokmányok többszöri vál
toztatása miatt nem lehet pontos
adatokat megállapítani, az ezen
adatok összeállításával járó mun
ka nem áll arányban az elérhető
bizonytalan eredménnyel.
Szá
munkra az lényeges, hogy az
érintett területen mekkora a meg
maradt erdősítés, és mik a to
vábbi terveink az erdőrész jövő
jére vonatkozóan. Ezért kell a fi
gyelmet főleg a meglevő állapot
megállapítására fordítani.
c) Mivel a törzskönyv nem tar
talmazza az
új elszámoláshoz
szükséges' összes adatot (termő
helyi osztály, erdőtípus, minőség
stb.), ezért ezeket az erdőművelési
alapokmányokból vagy alaptervekböl kell összeszedni. így ezen
okmányok módosítása is szüksé
gessé válik.
Ha a felsorolt munkákat meg
felelő pontossággal
elvégeztük,
csak akkor vezethetjük be az új
elszámolási rendszert. Igaz, hogy
az éves termelési értékből a folya
matban levő erdősítések állo
mányváltozása egyéb úton is ki
számítható, de véleményem sze
rint a műszaki átvételen alapuló
mennyiségeket is meg kell hatá
rozni.
A szombathelyi erdőgazdaság
nál idén az új elszámolási rend

szer alapján számoltuk el az erdő
felújítási munkákat s a kísérleti
év sok tekintetben meghozta a
tőle várt eredményt.
Javult az erdősítések minősége,

ami megmutatkozott például ab
ban is, hogy az év végén nem volt
ápolatlan terület. Erdészeink a
műszaki átvételek során pénzben
kifejezve látták jó vagy rossz mun
kájuk eredményét, ami bizony sok
esetben gondolkodóba ejtette őket.
Megnőtt az eredményességre, az
erdősítések gyorsabb befejezésére
való törekvés. A gazdasági ered
ményre való kihatás pedig növel
te erdőgazdaságon belül is az
erdőművelési munkák súlyát.
A folyamatban levő erdősítések
erdősült területének és a minősí
tésnek elbírálása során azonban
igen erősen megmutatkozott a
szubjektivitás: ez az új elszámo
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lási rendszer egyik leggyengébb
pontja. Viszont ha az eredménye

teni kell az erdőművelési munkák
adminisztrációját, hogy szakem

sen befejezett erdősítések átvé
telét nézzük, ott ez már nem igen
jelentkezik. Nagymértékben csök

bereink többet járjanak a terüle
ten. Akkor az év folyamán jelent
kező hibák száma is csökkenni
fog. Ügy érzem, hogy sok esetben
az idő hiánya okozta a kevésbé
pontos munkát. Ezért kell az in
duláshoz a jó alapot megadni,
hogy szakembereink idejük na
gyobb részét az erdőn töltsék. Az
új elszámolási rendszernek
is

kenthető a hibaforrás, ha a ter
melési érték megállapításánál a
befejezett erdősítéseket és egyéb
erdőművelési munkákat értékel
jük, a folyamatban levő erdősíté

sek állományváltozásaként a gaz
dasági évben végzett erdősítések
(első kiv. + pótlás) megmaradási
százalékkal
redukált területét
vesszük. A műszaki átvétel ter
mészetesen az erdősítések nyil
vántartása céljából minden eset
ben, a folyamatban levő erdősíté
seknél is végrehajtandó.
Az egyéves tapasztalat alapján
azt mondhatjuk, hogy az új el
számolási rendszer jó. CsökkenDEBRE
A múlt gazdasági évben öt erdő
gazdaságnál kísérletképpen új mód
szert vezettek be az erdőfelújítási
munkák elszámolására. Az öt közül
az egyik a debreceni erdőgazdaság
volt. Most arról érdeklődünk a deb
recenieknél, milyen tapasztalatok
kal járt eddig az új módszer.
— Minden munkának az eredmé
nyessége nagyrészt azon múlik —
válaszol a kérdésre elsőnek Vass
Sándor, a gazdaság igazgatója —,
hogy a dolgozók mennyire érzik ma
gukénak, mennyire érdekeltek ben
ne erkölcsileg és anyagilag is. Az
erdőművelési munkák számbavéte
lének eddigi módszerei nem tudták
eléggé érdekeltté tenni a dolgozó
kat s az elvégzett munkák pontos
számbavételét sem biztosították. Az
új rendszer száműzi az „amennyi
marad, annyi marad” szemléletet,
az eredményes erdőművelés az er
dőgazdaság valamennyi dolgozójá
nak közvetlen érdekévé válik, hi
szen fontos tényezője a gazdaság
éves eredményének, a premizálás és
a nyereségrészesedés feltételeinek.
Ezt a véleményt osztja Pataki Pál
erdőművelési előadó is.
— Kétségtelen — mondja, — hogy
ez a rendszer sok előnyös oldalát

AZ ERDŐ
MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÁRA
egy évre, 60 Ft, félévre 30 Ft

alapvető követelménye a helyszíni
bejárás, műszaki átvétel, terület
ismeret.

Ha egyelőre akadnak is hibák,
a kezdeti nehézségek leküzdése
után az új elszámolási rendszer
szerintem meghozza a tőle várt
eredményt.
Solymos Rezső
Szombathely.
ENBEH
mutatta már eddig is, bár a kezdet
éve még nem domboríthatta ki tel
jes egészében ezeket az előnyöket.
A mi gazdaságunknál közel 3000
hektáron vizsgálta felül a bizottság
a felújításokat. A távolabbi célokon
— vagyis a munka eredményességé
nek éveken át tartó pontos megfi
gyelésén kívül — közvetlen, azonnal
érvényesíthető haszonnal is járt ez
a felülvizsgálat, főleg abban, hogy
az erdészetek utasítást kaptak a to
vábbi pótlások százalékára, a vá
lasztható fafajra.
— Az eddigi tapasztalatok azt
mutatják, hogy igen fontos az új
rendszer bevezetésének alapos elő
készítése. Nálunk az idő rövidsége
miatt bizonyos hibák csúsztak be az
előkészítésbe. Először is az, hogy át
lagos egységárnak minősítés nélkül
az I. osztályt vették, holott inkább
a II. osztály felelt volna meg. Ennek
főként az volt az oka, hogy amikor
bevezettük az új rendszert, még
nem volt minősítési utasítás, ezt
csak a gazdasági év derekán, jú
liusban adták ki. Mivel a nyitó ér
ték még nem volt minősítve, az első
kísérleti év mínusszal végződött, ér
tékcsökkenés állt elő.
— Mindebből tanulva a következő
előkészítő eljárást kell követni:
minden erdősítés területét pontosan
fel kell mérni, akár van üzemterv,
akár nincs, a felmérés után minősí
teni, ennek alapján megállapítani az
egységárat, majd felfektetni a nyil
vántartást és ezek után hozzáfogni
a bevezetéséhez.
— Az elszámolási rendszer beve

zetése növelte az adminisztrációt,
tehát fontos lépés lenne, hogy vala
hogyan összhangba hozzuk az erdő
gazdaság egyéb adminisztratív te
vékenységével. Gondolok itt arra,
hogy a rendszer az „Erdőművelési
kötelezettségek
számbavétele
és
nyilvántartása” elnevezésű OEF-utasításon alapszik. Ezek a kimutatások
az üzemtervi nyilvántartásoktól jó
részt függetlenül újabb erdősítési
nyilvántartás vezetésére kötelezik a
gazdaságot. Ez azt jelenti, hogy
ugyanazokról a tételekről lényegé
ben két nyilvántartást kell készíteni.
A kettő összehangolásával kevesebb
lenne a nyilvántartás, csökkenne az
adminisztráció. Végül még egy ész
revétel: úgy gondolom, nem feltét
lenül szükséges, hogy a felülvizsgá
latokat a gazdasági év vége felé,
zsúfolt munkaidőszakban
tartsák
meg. Tavasz végén, vagy nyár ele
jén több és nyugalmasabb idő jutna
a még alaposabb és pontosabb felül
vizsgálatra.
— A most kezdődött gazdasági
évben — különösen, ha az egység
árakat módosítják — már kedve
zőbb feltételekkel tudjuk alkalmazni
az új módszert, amely jelenlegi for
májában is jobb, mint az eddigiek
voltak. Kisebb változtatásokkal —
mint például a technikai lebonyolí
tás és az adminisztráció egyszerűsí
tésével, az értékelési összegek reví
ziójával — még tökéletesebbé lehet
tenni, hogy fokozott mértékben já
rulhasson hozzá az erdősítések mi
nőségének javításához.

A debreceni erdőgazdaság bánki erdészete
közel százezer forintra teljesítette a kon
gresszus tiszteletére tett 87 090 forintos
felajánlását. Képünkön az erdészet felső
paci
kerületének
vezetője,
Budaházi
Gyula, a gyalufogasfűrésszel történő dön
tést ellenőrzi
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Vitaindító cikkünk nyomán máris
több hozzászólás és meghívás érke
zett szerkesztőségünkhöz. Örömmel
üdvözlik kezdeményezésünket. Az
általános hang megértő és építő kri
tika csendül belőle: „... természe
tesen belátjuk, hogy csak addig nyúj
tózkodhatunk, ameddig a takarónk ér;
de miután tudjuk, hogy ez a súlyos
seb is fokozatosan orvoslásra kerül,
közös érdekünk, hogy egységes fron
tot alakítva az államapparátus illeté
kes szerveinek mi adjunk olyan gya
korlat szülte gondolatokat és az élet
követelményei alapján szerkesztett
kész terveket, amelyek segítségével
valóban kielégítő s ezért végleges
erdészlakok lennének építhetők.“ ...
Egy másik visszhangból:
„ .. .Véleményem szerint a becsüle
tes jószándék és a precíz mérnöki
munka nem minden esetben eleqendő
az erdészházak építésénél. A népgaz
daság elsőszámú érdeke, az anyagta
karékosság, csupán látszatra érvé
nyesül akkor, amikor egy-egy erdész
lak elnevezésű, igen csinos kivitelű
új típusépületnél nyomban azon kell
tömi a fejünket, hogy miképpen is
alakíthatnánk és egészíthetnénk rajta,
hogy egy élettartamra odatelevítendő
erdésznek szociális és kulturális
szempontból egyaránt megfelelőnek
bizonyulhassák.“...
*
A számos meghívás közül elsőnek
a kecskeméti erdőgazdaság meghívá
sának tettünk eleget. Lakáskérdés
szempontjából — a nagymérvű szét
tagoltsága következtében — ez a
gazdaságunk a legigényesebb. Hat
vankétezer hektárnyi erdőségéből
Bács-Kiskun megye majd minden tá
jára esik egy-egv darab. Kereken
száz kerülettel rendelkezik, s ez°iket
a közöttük fennálló nagy távolságok
miatt lehetetlenség összevonni. A
kecskeméti központtól hetven, nyolc
van száz, sőt százötven kilométerre
fekszenek a perem-kerületei. Az
erdészetein belül is tíztől negyven
kilométeres távolságokkal csatlakoz
nak a védkerületek ... Ilyen kedve
zőtlen helyzeti adottságok közöt+
vitathatatlan, hogy en^ek az erdő
gazdaságnak — ha csupán a kerület
vezetőket vesszük figyelembe —
minimálisan is száznál több erdész
házra van szüksége.
Nos — ahogy Csontos Gyula igaz
gató. Várkonyi László főmérnök és
Meskó József műszaki csoportvezető
tájékoztatnak — ez a százegynéhány
ház megvan. De milyenek? ...
— A felszabadulás óta tíz új er
dészházat építettünk, pontosan az
előírt típustervek szerint. Tizenöt er
dészlakást alakítottunk ki a ré&
kecskeméti Párost erdészet megma
radt épületeiből. Hetvenöt kerület
vezető erdészünket tanyai házakban

helyeztünk el. Hát, azok bizony
régi vertfalu épületek. A nádtetőzetet
mindenütt cseréppel és palával cse
réltük ki. Vágtunk rajtuk nagyobb
ablakokat. De egyéb korszerűsítés
nem állt módunkban. Ilyen házakban
laknak a beosztott erdészek is. Per
sze, akad olyan munkatársunk is,
akinek csak egy szoba jutott. Aki az
tán épp ezért kénytelen külön élni
a családjától.
A nyárjasi erdészetbe látogatunk

konyha után, ahol megküzdhetne a
legyekkel.
Ezzel szemben, párszáz lépéssel
odébb, az erdészeti iroda szivetdobbantó csinos villa-nyaraló. Tágas,
világos, egészséges. Itt már csupán
a villany hiányzik. Akaratlanul is
feltesszük a kérdést: nem volna ér
demes felcserélni a lakóházzal? A
négytagú családnak ez inkább meg
felelne. Ahogy a jelenlegi lakás is
alkalmas lenne irodának, tekintettel

A veszprémi erdőgazdaság új erdész lakásai

el. Az erdészet vezető lakása a régi,
onszágútmenti kincstári útkaparóházakra emlékeztet. Előnyösen simítgattak rajta. Elől középen van
egy faoszlopos, nyitott terasza. Arról
nyílik a kis előszoba. Az előszobából
kétoldalt egy-egy 5X5 méteres szo
bába, közepén pedig a garzonnak is
szűk éléskamrába léphetünk. A
konyha és egy fürdőszobának szánt
helyiség az épület balszárnyán helyez
kedik el. Födémnélküli kamrahelyi
ségből alakították. A háziasszony a
konyhából csak a lakószobán és az
előszobán át juthat el a „spejzba“ ...
A házfalak nem szigeteltek.
A gazdasági épületek — úgy ahogy
— megvannak, saját készítésű fatar
tóval, verem-pincével és verem
tyúkóllal kiegészítve. De az istálló és
az ólak olyan szorosan övezik a la
kást, hogy nyáron nem lehet a legidillikusabb. Jogos a háziasszony só
várgása egy kis különálló nyári-

A pécsi erdészet vállalatfejlesztési alapból
épült vendégszobás erdészlaka Kereszt
kunyhónál. Ezenkívül a vállalatfejlesztési
alapból Bissén egy erdészlakás, Lukafán
két ikerlakás, A’sókövesden különböző
melléképületek épültek.

arra, hogy csak nappal folyik az
irodai munka.
Szeverényi István erdészetvezető
mosolyog:
— Már ezen túl vagyunk. Laktunk
itt egy ideig. Roppant elegáns hely.
De egy elegáns pénztárca is kellene
hozzá. Itt nincs mód az állattartásra.
Se terület, se épületek hozzá. Piacról
meg már csak azért sem élhetnénk,
mert a legközelebbi is tizenöt kilo
méterre van innen.
Szabó Balázs nyárjasi kerületve
zető lakása alacsony vályogház. Az
udvarról közvetlenül a földszinttel
egymagasságú konyhába lépünk. Itt
már érzik a nedvesség. Szoba, kony
ha, éléskamra és egy fürdőszoba
helyiség. Az utóbbi egyben a kerület
vezető motorkerékpárjának állandó
garázsa. Feltétlenül szükséges lenne
egy eresszel védett előfolyósó, egy
előszoba. Továbbá: pince, fáskamra
és egy szerszámos kamra.
Bibichát kerületben Nyúl Tóth
Benedek kerületvezető lakása messzi
ről nagyon hangulatos. Jó másfélholdnyi bekerített terület végében
emelkedik. A nyitott verandáról
jobbra a ^konyhába 'jutunk. Abból
nyílik az éléskamra. A konyhából is
és a verandáról is beléphetünk az elő
szobába (amit lakószobának használ
nak). S abból nyílik egy nagyobb
szoba. Fürdőszoba nincs. Egyébként,
ennek a kisgyermekes házaspárnak,
amíg a gyerek kicsi, kielégítő lakás.
A nagy terület lehetővé tette, hogy
a gazdasági épületek távolabb kerül
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nem alkalmas területeket fognak a
gazdaság területéhez kapcsolni. Még
pedig azzal a rendeltetéssel, hogy
azokat beerdősítsék. Csemete bőven
van, erdészben se lesz hiány; de a
lakások? Mert a létesítendő új kerü
letekbe feltétlenül erdészlakásokat
kell építem! Hozzávetőleges számítá
sok szerint csupán ezeken az újabb
területeken évente 8—10 házat kel
lene felépíteniök (vagy tíz éven ke
resztül). És ott a probléma már nem
oldható meg öreg tanyasi házak át
alakításával, mert nincsenek.
Látogatásunk során elhangzó be
szélgetéseknél nem egy olyan gon
dolat merül fel, amit bizony érdemes
tovább vinni a „vadonból“ ...
így például: —...Ha már ennyire
készülünk a jövőre, ne engedjük,
hogy mindjárt az első, sebtében ké
szült tervet szentírásnak mondják ki,
amiből aztán senki se engedhet..-.
Ugyanazon a költségen belül lehet
ám sokféleképpen okoskodni... Csi
náljanak többféle típustervet... Más
erdészházfajta kerüljön az Alföldre
és más a hegyvidékekre... A tájnak
is van követelménye. Ahhoz is kel
lene alkalmazkodni...
Vagy: — Nagy kár, hogy az egyes
tervek olyan merevek... Ha mi fel
használhatnánk a helyi anyagainkat,
az építkezésünk nem kerülne többe
250,— forintnál légköbméterenkint.
(Amellett, hogy ugyanolyan jó lenne!)
Most az előírt típus szerkezetek betar
tásával 950. — forint minden légköb
méter.
________________
S azután: Ha már
a házaknál tartunk, a
gyerekekről is kell
beszélnünk.
Nagy
gond az iskoláztatá
suk. Szörnyen messze
vannak a tanyaköz
pontok ... Az a nagy
kovácsi nevelőotthon
csodálatos intézmény.
Nem lehetne ugyan
olyanokat
csinálni
másfelé is?... Mind
járt vidámabb lenne
minden erdész élete,
ha a gyermekeit olyan
jó helyen, olyan jó
kezekben tudhatná.. .
Erről is kellene gon
dolkozni!
*
Fogunk gondolkoz
ni. Együttesen fogjuk
tovább
boncolgatni.
Mert ez a megindult,
egészséges vita nem
csak arra hivatott,
hogy
problémákat
vessünk fel. A meg
oldásokat is mi ma
gunknak kell megta
lálnunk.
B. S.
erdőgazdaság)

jenek a lakástól és egymástól. S így
— ha nincsenek is külön elkerítve —
jól gondozhatok. Tisztaság uralko
dik az egész udvaron.
Sarokerdő kerületben Szederkényi
Zoltán kerületvezető lakása már nem
ilyen szerencsés. A kétszoba-konyhás-éléskamrás épülethez közvetle
nül csatlakozik az istálló és szorosan
mellette az ólak. A kemence és a
kukorica-goré különállnak. Itt sincs
fürdőszoba.
Tős kerületben Bartucz István ke
rületvezető az egykori erdőgondnok
személyiogatosának volt lakásában
lakik. Kétszoba-kony’hás-kamrás la
kás. Hiányzik a fürdőszoba, a kony
ha elé egy veranda és a pince.
A viskószerű épület szomszédságá
ban hatalmas, egyemeletes, tornyos
kastély emelkedik. Ez volt az egykori
erdőgondnok hivatala és szolgálati
lakása. Most Ribinszky István erdé
szeti szakelőadó és családja lakják
az alsórészt. Az emelet volt hivatali
termeiben pedig az erdőgazdaság kü
lönböző tanfolyamait és rendezvé
nyeit tartják. S ezt kizárólag azért
említjük meg, hogy illusztrálhassuk:
a kecskeméti erdőgazdaság vezető
sége valóban nagy igyekezettel hasz
nálja ki a tulajdonába került épüle
teket, azok adottságainak megfele
lően.
Viszont nemcsak a jelen, hanem a
közeljövő is igen súlyos feladatok elé
állítja a gazdaság vezetőségét. A
tsz-ek szervezkedésével kapcsolatban
nagykiterjedésű, mezőgazdálkodásra

Nyárfasor a szőcsényi úton (zamárdi

Pásztor Lajos:
SZOBAMADARAK,
DÍSZMADARAK
A madárbarátok és tenyésztők szé
les táborának szánt könyvben a szer
ző összefoglalja mindazt a sok hasz
nos tudnivalót, amit a madarak gon

dozásával, tartásával, szaporításával
kapcsolatban tudniok kell. A tartal
mas könyvet 64 színes kép és számos
ízléses szövegközi ábra teszi szem
léletessé és gazdaggá. E hasznos,
hangulatos olvasmány arra is alkal
mas, hogy az eddig esetleg nem is
mert madarakat is megismerje az
olvasó.
268 oldal. Ara: 32,— Ft
Kapható a könyvesboltokban, föld
művesszövetkezeti boltokban és a fa
lusi könyvárusoknál.
A Méhészet Zsebkönyve. Koltay Pál
szerkesztésében immár másodszor je
lenik meg a Méhészet Zsebkönyve.
A bőséges tudnivalókon kívül a mé
hészek szakmai továbbképzésében is

rengeteg hasznos anyagot tartalmaz
a több mint 200 oldalas kis kötet,
amelyet jó beosztású rovatos rész
egészít ki a méhész mindennapos fel
jegyzései számára. Minden méhész
kedő erdészembernek szüksége van
erre a nélkülözhetetlen kis segéd
könyvre. (Ára: 6,50 forint.)
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Vásárhelyi István: Hasznos és ká
ros vademlősök. Ez a kis könyv az
elmúlt évben jelent meg az Élet és
Tudomány Kiskönyvtára 7. kötete
ként. A szerény külsejű, olcsó kis
könyv keveset mutat, de ha belelaooz, mindjárt a bevezető megdob
bantja a természetet szerető erdész
vadász ember szívét. Több mint 50
év távlatába vezeti vissza az olvasót
a szerző, aki akkor még gyermek
volt, s Herman Ottótól kapott aján
dékkönyvvel a kezében álmodozott
arról, hogy bár egyszer valaki leírná
a hazai vademlősök éljetmódját..
,.Mes-e és valóság” — ezzel kezdi
munkáját a szerző. Egyszerű kis tör
téneteket mesél el, s a nép száján
forgó sok lehetetlen állításra, hiede
lemre hívja fel a figyelmet. Majd
leírja a különféle emlősök hasznát és
kárát: 74 fajt számlál a magvar
emlősfauna, s ezek közül valóban ke
vés van, amely valami módon kárt
ne okozna. De ezért még nem kell
az egész állatfajt kiirtani, csak nem
szabad elmulasztani a kártétel elleni
védekezést. Majd a vadászattal és a
gereznakezeléssel foglalkozik a szer
ző s csak azután sorolja fel hazánk
vadonélő emlőseit, nagyrészt élethű
rajzokkal és fénykénekkel illuszt
rálva. Röviden és érthetően ismertet
minden állatot. Ez a kis könyv méltó
segítőtársa lehet minden erdész-va
dásznak. Ne hiányozzon zsebünkből,
s ha a természetben találkozunk va
lamelyik vademlőssel, lapozzuk fel,
akár ragadozó, akár nemesvadról van
szó, tanulhatunk belőle. (Ára: 12 —
forint.)
T. f.
G. Uszpenszkij: Védett erdők sűrű
jében. Kevés ember mondhatja el,
hogy teljesült a legfőbb kívánságai
G. Uszpenszkij ezzel kezdi könyvét.
Leírásaiból érezzük, hogy szíveseb
ben tartózkodik a természetben mint
a laboratórium formalinos levegőjé
ben, s örömmel indul a távoli tajgába, a szőrmeállattenyésztő szovhoz
törzsállományának
összefogására.
Nem ír színesen a természetről. Sza
vai inkább a tudományos kutató
szemléletét tükrözik, mégis vele
együtt csodáljuk a Bajkál-tó hatal
mas méreteit és éljük át a csikorgó
hideget. Olyan állatok vadászatát iz
guljuk végig, a végtelen tajga vadban
gazdag eldorádójábán, amelyeket a
mi hazánk határain belül csaK az allatkertben láthatunk. S ezzel nem
csak a tájról, a vadászatokról — ma
agukról az állatokról is sok mondani
valója van. Üljünk le csak vele a
hódok különös életmódjának megfi
gyelésére. Vagy kísérjük el az érté
kes prémet szolgáltató coboly kuta
tására. Nem lepődünk meg, amikor
hatalmas barnamedvével találkozunk

és sajnáljuk, hogy csak a leírásból
ismerhetjük meg a nagytermetű já
vorszarvast. Vagy milyen irigylésre
méltó a szerző, amikor fókára vadá
szik a Bajkál-tó befagyott jegén! Er
dész-szívünk. megdobban, amikor
kétméteres átmérőjű fenyőóriásokról
ír a szerző. Ilyen erdőben járni több
a teljesült kívánságnál!
A tajgából a Kaukázus védett te
rületére kísérjük el Uszpenszkijt,
ahol a vadállatok életmódjának meg
figyelésével foglalkozott. Főleg a
medvékkel. Mosolyogva olvasunk a
kis medvebocs féktelen játszókedvé
ről, és arról, hogy milyen szoros ba
rátságot kötött a kutató kisleányá
val. Sajnáljuk, amikor a megnőtt
medvebocsot, ..Miskát” Uszpenszkij
elvezeti az erdőbe, hogy otthagyja.
Megemlíthetnék néhány apró hibát,
pl. az őz agancsát a könyv kétszer is
szarvnak nevezi. De ebben alighanem
a fordító a ludas. A szerző többször
említi, hogy fényképezett és szinte
követeli is a téma a kénét. Ezt pó
tolják Csercjezár. Pál művészi meg
érzéssel készített rajzai. (Gondolat
kiadás. Világjárók sorozat 14. kötet,
35,— Ft.)
T. f.
A Magyar Mezőgazdaság Zsebkönyve. ötödször jelenik meg Hor
váth Sándor szerkesztésében a Ma
gyar Mezőgazdaság Zsebkönyve. En
nek az 1960-as zsebkönyvnek érde
kessége, hogy több jelentős üzem
szervezési tanulmányt találunk ben
ne. Bevezetőleg dr. Erdei Ferenc aka
démikus
a
termelőszövetkezetek
üzemszervezési kérdéseivel foglalko
zik. Ezen belül a munkaszervezet ki
alakításának módszereit elemzi Roskoványi Ernő. Hasonló témakörben
mozog Tóth Jenő tanulmánya a ta
karmánytermesztés helyes megszerFenyves Pál:
ÚJ GYÜMÖLCSÖS TELEPÍTÉSE
ÉS GONDOZÁSA
(II. javított és bőv. kiadás)
Mind a házi és háztáji gyümölcsö
sök telepítői, mind a kis- és nagy
üzemi kertészek részére
hasznos
munka. Ismerteti az új gyümölcsö
sökkel kapcsolatos tudnivalókat a te
rület kiválasztásától a termőre for
dulásig. Részletesen foglalkozik az
új gyümölcsösök növényvédelmével,
szerző a régi, sikerült ábraanya
got, mely eddig kizárólag rajzokból
állott, 29 darab fényképpel is kiegé
szítette.
340 oldal, 102 ábrával. Ara: 29,— Ft.
Kapható a könyvesboltokban, föld
művesszövetkezeti boltokban és a fa
lusi könyvárusoknál.

vezésének kérdéseiről. Mezőgazda
sági gépek üzemi adatai, az öntözéses
gazdálkodásra, a szántóföldi növény
védelemre vonatkozó üzemi adatok
ugyancsak az üzemszervezési felada
tok megoldásához adnak segítséget.
A zsebkönyv hasznos segítség min
den szakembernek s az erdőgazdasá
gok agronómusai, a mezőgazdaság
szervezésével és ellenőrzésével fog
lalkozó adminisztrációs dolgozói egy
aránt haszonnal forgathatják. (Me
zőgazdasági Kiadó, ára 18.50 Ft.).
Faluba Zoltán: Gyakorlati méhész
könyv. Negyed század gyakorlati ta
pasztalatait sűríti a szerző ebbe a
csaknem két és félszáz oldalas
könybe. A kötet célja — mint a be
vezető hangsúlyozza — megismer
tetni a méhészkedés egyszerű, de
eredményes módját. A könyv ennek
megfelelően olyan jó eredményeket
adó termelési módszereket ismertet,
amelyeket a kenyérkereső munká
jukkal elfoglalt méhészek is könynyen alkalmazhatnak. Ez a tulaj
donsága minden bizonnyal gyorsan
népszerűvé teszi Faluba Zoltán
munkáját a méhészkedő erdészeti
dolgozók között is. A könyv átte
kintő részletességgel, több ábrával
szemléltetve ad hasznos tanácsokat
a méhészet elhelyezésére, felszerelé
sére, méretezésére vonatkozóan. Is
merteti a méz- és a viasztermelés
növelését gátló hibákat s utat mutat
elkerülésükre. A jó telelés, a tavaszi
fejlődés előfeltételeiről is részletesen
szól, s rámutat az anyanevelés fon
tosságára. A könyv előnyei közé
tartozik az is, hogy a kezdő és már
régebben gyakorló méhészeknek, a
háztáji kis méhészeteknek és a
nagyüzemieknek egyaránt hasznos
segítséget jelent a munka megszer
vezéséhez. a mézhozam növeléséhez.
(Mezőgazdasági Kiadó, ára: 15,— fo
rint.)
i: ú
A Mezőgazdasági Könyv- és Fo
lyóiratkiadó Vállalat, valamint a
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Vállalat az ötéves terv irányelveinek
tanulmányozása alapján arra a meg
győződésre jutott, hogy erőik össze
fogásával sikeresebben tudják segí
teni a párt mezőgazdasággal kapcso
latos programjának megvalósítását.
Ezért a VII. Pártkongresszus és ha
zánk felszabadulásának 15. év
fordulója tiszteletére szocialista meg
állapodást kötöttek. A megállapodás
értelmében a jövőben közösen adnak
ki olyan könyveket, amelyek mind
két kiadó olvasóközönségének érdek
lődésére tarthatnak számot és ame
lyeknek a terjesztése politikai, vagy
népgazdasági
okokból
kívánatos
mindkét kiadó vásárlóközönsége ré
szére. A Közgazdasági Kiadó részt
vállal a mezőgazdasági szakkönyv^k
terjesztéséből, a Mezőgazdasági Kia
dó pedig segítséget nyújt a Közgaz
dasági Kiadónak) könyvelőállítási
problémáinak megoldásában, még
hozzá oly módon, hogy a kecskeméti
nyomdánál megnyíló termelési több
let
lehetőségéből
meghatározott
mennyiségű gyártási kapacitást át
enged a Közgazdasági Kiadónak.
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Üzembehelyezték Magyarország egyetlen hosszúpályás,
automata kábeldarus drótkötélpályáját
A hegyoldalakra nedves avarból
szőnyegeit terített az őszies tél. Bo
káig gázolunk a süppedő, puha avar
ban, amint megfontolt, lassú léptek
kel az Istállóskőre kapaszkodunk. Ittott hófoltok. Az egyik kanyarban
emeletnyi magas tűzifahegyre buk
kanunk.
— Itt építettük a drótkötélpálya
alsó állomását — mutatja Jahn Fe
renc, a Nyugatbükki Állami Erdő
gazdaság fiatal mérnöke. Ö tervezte,
építette a hosszúpályás, kábeldarus
drótkötélpályát, amely a Szalajkavölgyből az Istállóskő tetejére vezet.
Elgondolásai alapján Tóth Sándor, az
egri erdőgazdaság gépállomásának
műhelyvezetője konstruálta az auto
matikus kocsiszerkezetet és két hete
mar ezzel az ötletes szerkezettel
szállítják a fát. Ez a megoldás egye
dülálló Magyarországon és a szak
értők szerint a konstrukció a kül
földön széleskörben elterjedtekkel
egyenértékű.
— Jön a következő szállítmány!
— Odafenn, az egyik hajlatban, elő

bukkan a szállítókocsi. Úgy tűnik,
mintha a hatalmas bükkök felett, a
levegőben úszna. Néhány másodperc
múlva sziszegve, fütyülve száguld el
mellettünk.
— Fékezz, lassan, négy-öt méter
— szól a telefonkészülékbe egy fiatal
munkás. A drótkötélpálya alsó végén
a tartókötélre van erősítve a kocsi
állító szerkezet és az tompa katta
nással ennek ütközött. A teherkorong
ekkor automatikusan kiakad a futó
kocsiból és terhét — körülbelül egy
köbméter tűzifát — a földre helyezi.
A fát két szál drótkötél a szánkószer
kezethez hurkolja és súlyánál fogva
szorosan tartja mindaddig, míg a te
lefonkezelő munkás ki nem akasztja
a drótkötél vashorgát. Aztán üres
szánkót kapcsol a kötélre, arra fel
rakja munkatársai ebédjét, a vizes
kupát, telefonon jelt ad és a szerkezet
emberi erő beavatkozása nélkül leve
gőbe emeli a szánkót s megindul a
pályán felfelé.
Nagyon ötletes berendezés. Látszó
lag egészen egyszerű. Megkérjük

Jahn Ferencet, mondja el nekünk,
hogyan „született“ ez a drótkötél
pálya.
— Az Istállóskő 959 méter magas.
Oldala rendkívül meredek, szirtek
és sziklahasadékok nehezítik a járást.
A faállomány túltartott, a hegy na
gyobb részén eddig nem folyt kiter
melés, mert az úttal való feltárás
rendkívül körülményes, és főleg
költséges lenne. A becslések szerint
ötezer köbméter tűzifa korhad itt.
Sehogy sem tudtam belenyugodni
abba, hogy továbbra is tétlenül néz
zük ezt a pusztulást. A körülmények
miatt csak kötélpályás megoldásra
gondolhattam.
— Nem próbáltak meg külföldről
beszerezni kötélpályát és gépet?
— Jártunk utána, de tudtommal
hosszúpályás
drótkötélpályát csak
Svájcban gyártanak. Drága valutával
kellene fizetni érte. Sok-Sok töpren
gés, tanulmányozás után terveztem
é& munkatársaim segítségével nagy
részt elfekvő hazai anyagokból épí
tettem meg végül az itt felszerelt

HASZNÁLJON ERRÄT! HASZNÁLJON ERRÄT!
Termelőszövetkezetek!
Állami Gazdaságok!
Állatorvosok!
FIGYELEM!

Gyárijáén forgalomba hozza vállalatok, állami
gazdaságok, szövetkezetek részére 10 Ft-os kgkénti áron az

ÁLLAMI VAKCIN ATERMELŐ
INTÉZET
Budapest, XIV., Zászlós u. 31-33
Egyéni vásárlók beszerezhetik a földmüvesszövetkezetl boltokban, vetőmagboltokban és ba
romfikeltető állomásokon kg-ként

80 Ft-os lerakat! áron

ERRA

Forgalomba kerül : 0,3, 1, 2, 10, és 20 kg-os
csomagolásban.

antibiotikum tartalmú takarmánykiegészítő a sertés és ba
romfi növekedését meggyorsítja,
a tojáshozamot és a kelési eredményt emeli,
az ellenálló- és életképességet növeli, a takarmány értékesí
tését javítja,
használatával az állati fehérje egy része olcsóbb növényi fe
hérjével helyettesíthető.
100 kg takarmányhoz (szárazanyagra számítva) 20—30 dkg.

ERRÄT
kell adagolni (elkeverni).

HASZNÁLJON ERRÁT! HASZNÁLJON ERRÄT!
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hosszúpályás, kábeldarus automata
drótkötélpályát, mely a maga nemé
ben az első Magyarországon.
— Miben különbözik ez a megol
dás az eddigiektől?
— Az általunk alkalmazott szer
kezet legnagyobb előnye az, hogy a
pálya bármelyik pontjában fel és le
lehet terhelni. Nem kell állomást
építeni, hanem a kocsiállító berende
zést (állítókoloncot) az élőfához erő
sítjük, s akkor a póznától jobbrabalra behúzhatjuk a rönköt, vagy a
hasábfát és máris indulhat a kincset
érő fa lefelé a vasúthoz, vagy .a kövesúthoz. 25—30 perc alatt fordul
terhével a szánkó, tehát a kötélpálya
8 órás műszak alatt 16—20 köbmé
ter fát hoz le az Istállóskő tetejéről
a szilvásváradi kisvasúihoz. A szál
lítási költséget 50 százalékkal, az igásfuvart 80 százalékkal csökkentettük.
1380 méter hosszú a pálya és 480
méter a szintkülönbség. A kötéltar
tó sarukat a helyszínen összecsavarazott fenyőoszlopokra függesztették
nyolc alátámasztással. A tűzifával
terhelt szánkó helyenként 60 méter
magasan gördül.
— Nézzük meg az indítást és a
gépet is!
— De gyalog kell felkapaszkod
nunk, mert a személyszállítás szigo
rúan tilos.
A télelőtti nap szomjas sugarai
gyorsan felitták a reggeli harmatot,
de homlokunk verítékcsöppjeivel
nem igen bírnak. Minél feljebb ka
paszkodunk, annál gyakrabban meg
állunk egy kis pihenésre, ürügyül
használva fel a táj megkapó szépsé
geit, vagy a drótkötélpályán tovasikló szánkók csodálását
Fent, a meredek hegyoldalon két
ember dolgozik. Kimért, egyenletes
mozdulatokkal emelik a szánkóra a
nagy hasáb fákat, átkötik, telefon
jelzést adnak és. .a szekérnyi fa már
a levegőbe is emelkedik, majd gyors
iramodással elindul a drótkötélpá
lyán le a völgybe.

Elindul a szállítmány

Kiss Olivér munkavezető megelé
gedetten néz a szállítmány után:
— Komisz munka volt itt eddig a
szállítás. Tört, pusztult bele ember
és jószág. Ezt a sarangot is itthagyták, ezen a nyaktörő úton nem vál
lalkozott senki a leszállításra.
Jó párat szusszantunk, míg felér
tünk az Istállóskő tetejére. A sziklás
hegycsúcson vidáman »pöfög egy 14
lóerős Diesel-motor.
— íme a „rejtelmes“ erőforrás —
tréfálkozik Jahn Ferenc.
— Hogy a csudába hozták ezt fel
ide?
— Hosszú .annak a sora, de fő,
hogy itt van és kifogástalanul hajtja
a kábeldarut.
— Ezt is házilag alakították át?
— A
Diesel-motor csehszlovák
gyártmányú, egyhengeres, vízhűté
ses, percenkénti fordulatszáma 1500.
Ezt úgy kell átalakítanunk — sebes
ségváltó és csigakerék megoldással
— hogy a kötéldob 0,3—2 méteres
sebességű haladást adjon a vonókö
télnek. Munkatársam, Tóth Sándor
kiváló autószerelő és rendkívül jó
gyakorlati érzékkel rendelkezik. Kö-

Tűzifa felterhelése

zös erővel megoldottuk a Diesel-mo
tor átalakítását és a szállító kocsik
automatikus kapcsolását is.
Tóth V. János csörlőkezelő itt a
parancsnok. Hozzá fut be minden te
lefonüzenet, ő kezeli, indítja a gé
pet, irányítja a csörlőt, fékezi a ter
het és mindezt úgy végzi, hogy a gép
ház ablakából csak az álmosan nyúj
tózó hegyeket, meg a gomolygó fel
hőket látja. A nagy figyelmet és pon
tosságot igénylő munkát kizárólag
társai telefonjelzései alapján végzi.
Elismerő szavaimra így felel:
— Én csak irányítók, kiszolgálom
a motort, de a munkát az automata
drótkötélpálya végzi. Olyan pontosan
működik ez, mint az óra.
Az erdei magányban, az újfajta
munkakörben egymásra szorulnak az
emberek. Együtt ásták a gödröket,

A szállítmány a bükkök felett

együtt állították fel az oszlopokat,
közös erővel húzták ki a tartó- és
vonóköteleket és a legnagyobb meg
értéssel segítik ma is egymást, hi
szen egy falubeliek: tarnaszentmiklósiak mind.
Az öt férfi — ennyien dolgoznak a
kötélpályánál — több, mint 100 kmre él otthonától. Kéthetenként járnak
haza családjukhoz; s naponta több
mint egy órát gyalogolnak hajnali
szürkületben és késő esti sötétség
ben a munkahelyükre, illetve a mun
kásszállóba. Otthonukhoz közelebb
is találhatnának munkát, de a szí
vük idevonja őket.
— Megszoktuk és megszerettük az
erdőt — mondják egyszerű szóval.
Az ő érdemük is, hogy az új pá
lya kifogástalanul működik.
A Találmányi Hivatal bizonyára
hamarosan felülbírálja a bejelentést,
gyártó vállalat is akad talán, s így
remélhetőleg az ország több erdé
szetében is hasznosíthatják majd a
Jahn—Tóth-féle drótkötélpályát.
dr. Fazekas László
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Levelezői pályázat
felszabadulásunk 15. évfordulójára
Az Erdőgazdaság és Faipar szerkesztősége levelezői pályázatot
hirdet hazánk felszabadulásának 15. évfordulójára. A pályázaton min
den olvasónk részt vehet.
,
A pályázat résztvevői számoljanak be arról, hogy
mit jelentett számukra a felszabadulás, mit hozott életükbe
az elmúlt 15 év, milyen változásokat éltek át, hogyan alakult
életük sora a felszabadulás óta eltelt időben összehasonlítva

a felszabadulás előtti időszakkal.

Várjuk a pályázatra az idősebbek és a fiatalabbak leveleit; az erdészet
egész területéről, minden munkakörből várjuk a pályázókat: erdőmér
nökök, erdészek, erdei munkások, adminisztrációs dolgozók, faipari
vállalataink dolgozóinak, férfiaknak és nőknek a leveleit. A levelek és
írások, az élményekről szóló beszámolók terjedelmét nem korlátozzuk,
de már egy-másfél írott oldalas levél is részt vehet a pályázaton.
A legjobb pályamunkákat lapunk és az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság jutalomban részesíti.
Ezen felül természetesen a lapban meg
jelenő levelek a szokásos cikkhonoráriumban részesülnek.
A pályadíjak a következők:
1000,— Ft
I. díj:
II. díj:
500,— Ft
300,— Ft
III. díj:
IV. díj:
200,— Ft
További hat arra érdemes pályamunkát 100—100 forint jutalom
ban részesítünk.

A pályázat határideje 1960. február 29. A pályamunkákat, levele
ket lapunk szerkesztőségének címére kell beküldeni: Budapest V.

bán erőteljesen fejlődött. 1950-ben az
összes szállítások 13,9 százalékát vé
gezték géppel, az 1958—59-es évben
pedig már 48 százalékát.

Az elláposodott erdőtalajok lecsapolása a Szovjetunióban egyre na
gyobb méreteket ölt. 1951-től 1957-ig
2 736 000 hektár lápos erdőtalajt sza
bályoztak. Az új hétéves tervidőszak
célkitűzései szerint 8 430 000 hektár
erdőtalaj lecsapolását kívánják el
végezni.
A Szegedi Falemezgyár dolgozói
1959. december 5-én befejezték éves
tervüket. A többtermelésre, a minő
ségjavításra, valamint a termelé
kenység növelésére irányuló válla
lásaikat, illetve teljesítményeiket
alapul véve, újabb versenyfelajánlá
sokat tettek felszabadulásunk 15. év
fordulójának tiszteletére.

•
Ötven holdon létesít új erdőtelepí
tést a kemecsei állami gazdaság és
parkosítja a központi épületek kö
rüli területet, ahol a nyárra nagy
szabadtéri színpadot építenek. A gaz
daság területének Kemecsét és Nyírbogdányt összekötő futóhomokos ré
szén 120 000 óriásnyár, szil és egyéb
facsemetét ültetnek el, a nyíregy
házi erdőgazdaság csemetekertjeinek
anyagából.

Báthory u. 10.

Felmentés, megbízás. Az Országos
Erdészeti Főigazgatóság vezetője Dör
ner Imrét, a Budapesti Fűrészek
igazgatói teendőinek ellátása alól
felmentette és áthelyezte a Furnírés Lemezmüvek bútorlapgyártó üze
méhez. Egyúttal ideiglenesen meg
bízta az üzem főtechnológusi munka
körének
ellátásával. Ugyanakkor
Prazsák János műszaki előadót (OEF)
a Budapesti Fűrészek igazgatói mun
kakörének ellátásával ideiglenesen
megbízta.
Ijesztő fainség Írországban. Az er
dőkben valamikor dúsgazdag Északírország területén komoly fahiány
mutatkozik. Az erdők nagyarányú
irtása, ami a XIX. században a vasko
hászat faigényeivel még súlyosabbá
vált, majd 1903-ban hatalmas szél
vihar tette tőinkre a megmaradt er

dők nagy részét. 1953-ban lépett élet
be az új erdőtörvény, amely évi 2000
hektár új erdőtelepítést ír elő és egy
Nemzeti Park létesítéséről is intéz
kedik.
Görögország területének 18,5 szá
zalékát tartják erdőterületként nyil
ván, de a valóságos erdőterület nem
több 5 százaléknál. A legeltetés és a
rendezetlen fahasználatok okozták,
hogy 300 000 hektár kopár területet
kellene erdősíteni, 400 0000 hektár
védőerdőre volna szükség és az erdé
szeti szakszemélyzet létszámát is
meg kellene kétszerezni. Egyelőre
még csak tervek vannak ilyen irány
ban.
*■

Eredmények a szállítás-gépesítés
terén Lengyelországban. Az erdészeti
szállítások gépesítése Lengyelország- ’

A FÁK ÉS AZ UTCAZAJ. A düs
seldorfi orvostudományi akadémia
laboratóriumában kísérleteket vé
geztek arra vonatkozóan, hogy mi
képp nyelik el a fák a városi zajt.
Megállapították, hogy a szinte elvi
selhetetlen zajt egy 30 méter széles
ségű facsoport a közönséges beszél
getés hangerejére csökkenti. A lárma
tompítására a tűlevelű fák a legal
kalmasabbak.
Több napos erdőtűz pusztított az
északkaliforniai erdőkben. A tűzol
tóknak csak akkor sikerült megfékez
niük a tüzet, amikor viharos felhő
szakadás tört ki. A tűzkár az eddigi
becslések szerint több mint tíz millió
dollár.
OLVASÓINKHOZ!
Lapunk régebbi számai, 1959-es
évfolyam fűzve kapható vagy
megrendelhető a
Mezőgazdasági Könyv- és Fo
lyóiratkiadó Vállalat Terjesz
tési Csoportjától (Budapest, V.,
Vécsey u. 4. Telefon: 311-578).
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ERDŐGAZDASÁGÉS FAIPAR
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LEVELEZŐI PÁLYÁZAT
felszabadulásunk 15. évfordulójára
Az Erdőgazdaság és Faipar szer
kesztősége levelezői pályázatot hir
det hazánk felszabadulásának 15. év
fordulójára. A pályázaton minden
olvasónk részt vehet.
A pályázat résztvevői számoljanak
be arról, hogy
mit jelent számukra a felszaba
dulás, mit hozott életükbe az el
múlt 15 év, milyen változásokat
éltek át, hogyan alakult életük
sora a felszabadulás óta eltelt
időben
összehasonlítva a felszabadulás előtti
időszakkal.
Várjuk a pályázatra az idősebbek
és a fiatalabbak leveleit, az erdé
szet egész területéről, minden mun
kakörből várjuk a pályázókat: erdő
mérnökök, erdészek, erdei munká
sok, adminisztrációs dolgozók, fa
ipari vállalataink dolgozóinak, fér
fiaknak és nőknek a leveleit. A le
velek és írások, az élményekről szóló

beszámolók terjedelmét nem korlá
tozzuk, de már egy-másfél írott ol
dalas levél is részt vehet a pályá
zaton.
A legjobb pályamunkákat la
punk és az Országos Erdészeti Főigazgatóság jutalomban része
síti. Ezenfelül természetesen a lap
ban megjelenő levelek a szokásos
cikkhonoráriumban
része
sülnek.
A pályadíjak a következők:
1000,-- Ft
I. díj:
500,—- Ft
II. díj:
300,—- Ft
III. díj:
200,-- Ft
IV. díj:
További hat arra érdemes pálya
munkát 100—100 forint jutalomban
részesítünk.
A pályázat
határideje 1960. február 29.
A pályamunkákat, leveleket lapunk
szerkesztőségének címére kell be
küldeni: Budapest, V., Báthory u. 10.

Hz erdei melléktermékek termelésének
fejlesztése
Az Országos Erdészeti Egyesület
és az OEF szakszervezeti bizottságá
nak együttesen rendezett szakmai
továbbképző előadássorozatában Az
erdei melléktermék termelés és fel
dolgozás jelenlegi helyzetéről, fej
lesztésének
lehetőségeiről címmel
hangzott el érdekes előadás. Lukács
István, az Erdei Termékeket Fel
dolgozó és Értékesítő Vállalat főmér
nöke ismertette az 1956-ban alakult
vállalat eddigi működését és ered
ményeit. A múlt gazdasági évet kö-
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zel 50 millió forintos termelési ér
tékkel és 4 millió forint tiszta nye
reséggel zárták. Ez az 54 millió ter
melési érték 3 százaléka az erdőgaz
daságok összes termelési értékének.
A mostani gazdasági évre szintén ha
sonló eredményt tervezett a vállalat.
A sokirányú gyűjtő, feldolgozó és
értékesítő tevékenység közül az első
helyen, mintegy 10 millió forinttal
a gomba áll, csupán az elmúlt ne
gyedévben 6 vagon gombát expor
táltak a nyugati államokba. Tekin
télyes termelési értéket jelentenek a
különböző erdei gyümölcsökből ké
szült szörpök, amelyekből az idén 20
vagonnal, de 1961-ben már 50 vagon
nal értékesít a vállalat. A málna
termelésének fokozására több helyen
málnát telepítettek. Fontos, de job
ban kiaknázandó területe a vállalat
munkájának az erdei díszítő anyagok
készítése és hasznosítása.
Az erdei gyógynövények gyűjtését,
illetve termelését az ÉRTI segítségé
vel kívánja fejleszteni a vállalat. A
cserzőanyagok, az illóolaj alapanya
gok, a nád mellett tekintélyes ágaza
ta a vállalat tevékenységének a kü
lönböző szerszám- és seprőnyelek,
nyírseprűk készítése és értékesítése.
A továbbiakban a vállalat fejlesz
tési programjával foglalkozott az
előadó. A többi között fokozza azok
nak az erdei melléktermékeknek a

Címképünk:
Az idei téli vaddisznó-vadászatok
sokkal sikeresesebbek voltak, mint
az előző években. Ennek vadkárelhá
rítási szempontból is igen nagy a je
lentősége. Képünk az egyik vadá
szaton elejtett, nagyméretű vadkant
ábrázolja.

begyűjtését, feldolgozását és értéke
sítését, amelyek kifejezetten a fel
adatkörébe tartoznak. De, mint az
előadó rámutatott, célszerű lenne, ha
az összes erdei mellékterméket a
vállalat értékesítené.
Értékesítés szempontjából döntő
a piackutatás megszervezése. Végül
leszögezte az előadó, hogy a fejlesz
tési feladatokat az erdőgazdaságok
termelési feladataival összehangol
tan kell megoldani. A fejlesztési fel
adatok végrehajtásával az erdei mel
léktermékek termelési értékét 80—85
millió forintra lehet emelni.
Lukács István előadását több hoz
zászólás követte. A hozzászólók kö
zül Pásztor József, a vállalat igaz
gatója hangsúlyozta, hogy a vállalat
legfontosabb feladata a szocialista
termelési módra való áttérés. Ennek
alapja a műszaki fejlesztés, amelynél
igen fontos az ÉRTI segítsége. Bene
dek Attila, főosztályvezető (OEF)
hangsúlyozta: szükséges, hogy a vál
lalat országos terv szerint, térkép
alapján dolgozzon. Az erdőgazdasá
gok mezőgazdaságilag gyengén hasz
nosítható területein, a külföldi ta
pasztalatok szélesebbkörű haszno
sításával nagyüzemi módszerekkel
gazdálkodhatna a vállalat, például
gyógynövényeket, erdei gyümölcsö
ket termelhetne. Javasolta, hogy az
állami gazdaságok példáját követve,
a vállalat létesítsen mintaboltokat,
különlegességi árucikkeinek népsze
rűsítésére, terjesztésére. Kollár Gyu
la (OEF) rámutatott, hogy a vállalat
munkájával, fejlesztési programjá
nak végrehajtásával emelheti az er
dők népgazdasági jelentőségét. Ezért
szükséges, hogy az erdőgazdaságok
nagyobb érdeklődést és megértést ta
núsítsanak működése iránt.

ÍmLumU ^dtáoásálA.ak
tervezési alapelveit foglalta össze
érdekes
tanulmányban
Comides
György (Erdőgazdasági Tervező Iro
da) az Erdőmérnöki Főiskola kiadvá
nyának legutóbbi számában az Er
dészettudományi
Közleményekben.
Megrajzolja a feltárási munkák tör
téneti fejlődésének vonalát az 1945
előtti állapottól a jelenig és a jövőbe
néző távlati tervekig, majd részlete
sen elemzi a feltáró hálózatok ter
vezésének alapkérdéseit. Ugyaneb
ben a számban — 1959 évi I. szám —
találjuk Tompa Károly adjunktus
beszámolóját egy soproni vörösfeny
ves 1956. évi magtermésének adatai
ról és az abból vonható állományke
zelési következtetésekről. Kiss László
adjunktus a fenyőfélék fagyállóságá
val és visszaszerzőképességével fog
lalkozik, végül Györfi János, az ÉRTI
tudományos kutatója az erdővé
delem fontos segítő rovarainak,, a
fürkészdarazsak
életkörülményeiről
ad tájékoztatást legújabb vizsgálati
eredményeinek alapján és megálla
pítja, hogy az erdő megfelelő aljnö
vényzete nagymértékben hozzájárul
a fürkészdarazsak elszaporodásához,
amelyekre pedig nagy szükség van,
mert az erdőállományok több vesze
delmes károsítójának ellenségei.
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A kongresszusi verseny lendületével tovább,
felszabadulásunk 15. évfordulójának méltó megünnepléséért,
az 1960. évi terv sikeréért!

A szocializmus építésének meggyorsítása
Beszélgetés Mosonyi Jenővel, az OEF párttitkárával
1960 gazdasági életünk igen jelentős esztendeje: ebben az évben kell
leraknunk az 1961-ben kezdődő második ötéves terv alapjait. A Magyar
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága január 12-én foglalkozott
azzal a spontán kibontakozott mozgalommal, amely az egész országban
megindult a kongresszusi verseny nagy jelentőségű sikere nyomán.
Üzemek, vállalatok, állami gazdaságok s a mi területünkön erdőgazda
ságok, faipari vállalatok egész sorában határozták el a dolgozók, hogy
a kongresszusi verseny lendületét tovább viszik és az eredményekből
kiindulva a versenymozgalmat nemcsak felszabadulásunk 15. évforduló
jának ünnepe tiszteletére, hanem az egész 1960-as év folyamán folytat
ják népgazdasági terveink minél jobb teljesítése érdekében.
A Központi Bizottság melegen üdvözölte ezeket az újabb munka
verseny kezdeményezéseket. De ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy

iparvállalataink; az erdőgazdasá
gok nagy részében már az elmúlt
gazdasági év végén elhatározták,
hogy a kongresszusi verseny len
dületével folytatják tovább a
munkát az 1959—60-as gazdasági
évben is. Mindenhol arra töreked
nek, hogy az 1960. évi reális, de

a verseny során ki kell küszöbölni azt a hibát, ami még nem szűnt meg
mindenütt, hogy a munkaverseny mennyiségi szempontjai uralkodnak
a gazdaságossági elvek érvényesítése felett. Holott ez a döntő kérdés:

terveink nem öncélúak, a szocializmust akarjuk építeni a tervek telje
sítésével, és a munkaversenyek segítségével elérhető jobb eredmények
célja nem az, hogy egyes cikkekből, a termékek egész sorából többet
termeljünk, akár szükség van rá, akár nincs, akár a legkorszerűbb tech
nikával érjük el az eredményeket, akár elavult, rossz technikai mód
szerekkel. Az sem közömbös, hogy a kész terméket jól lehet-e értéke
síteni, vagy pedig raktáron marad és végül veszteséggel kell megsza
badulni tőle. Ezért az új munkaversenyek szervezése, a régiek tovább
építése során sohasem szabad szem elől téveszteni, hogy munkaverse
nyünk fö célja elsősorban a munka minőségének, a termelés gazdaságos
ságának a javítása, az anyagtakarékosság és az önköltség csökkentés
szempontjainak érvényesítése, a magasabbrendü technika, a jobb, kor
szerűbb munkaszervezés biztosítása.

És éppen az erdőgazdálkodás, a faanyag feldolgozása terén kell
mindenkor számolnunk azzal az alapvető lehetőséggel, hogy a minő
ségileg magasabbrendü termelés az ország nemzetközi fizetési mérlegét
javítja meg; a helyes irányban folyó munkaverseny akkor éri el célját,
ha kimutatható devizamegtakarítással is jár.

A munkaversenyek problémái
val és a mezőgazdaság szocialista
átszervezésének feladataival kap
csolatban kérdést intéztünk Mo
sonyi Jenő elvtárshoz, az Orszá
gos Erdészeti Főigazgatóság párt
szervezetének titkárához, hogy ezt

az országosan folyó mozgalmat
miképpen támogatja az OEF párt
szervezete és párttagsága, és mi
lyen elvi szempontokat kell szem
előtt tartani, hogy a munka ered
ményes legyen, Mosonyi Jenő elv

társ munkatársunknak a követke
zőket mondotta:

— Az 1959. évi márciusi párt
határozat szellemében indították
meg erdőgazdaságaink, üzemeink,
vállalataink a tavalyi munkaver
senyt és az jó eredményeket ho
zott. Mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy az élüzemfeltételeket
82 erdőgazdaság közül 24 teljesí
tette. A kongresszusi munkaver

seny továbbfolytatására vonatko
zó felhívásra sorra jelentkeztek az

feszített tervet a munkaversenyek
segítségével minél jobban teljesít
sék és főleg minőségi vonatkozás
ban túlteljesítsék.

— Mint a főhatóság pártszerve
zetének, nekünk egyik fontos
tennivalónk, hogy segítséget ad
junk — elvi segítséget — abban az
irányban, hogy a versenyek első
sorban ne a mennyiségi eredmé
nyek, hanem a minőségjavításf az
önköltség csökkentés, a gazdasá
gosság célkitűzéseire irányuljanak.

Meg kell változtatni a mindenáron
a mennyiségre törekvés szemléle
tét és figyelemmel kell lenni az
ilyen felbukkanó jelenségekre. A
termelékenység emelése a legdön
tőbb szempont, mert a szocializmus
építésének meggyorsítása az élet
színvonal emelése nélkül nem le
hetséges.
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— A munkaversenyek szerve
zésénél természetesen figyelembe
kell venni azt a körülményt, hogy
nem vagyunk felsőbb pártszervei
a vállalatoknak, az erdőgazdasági
üzemeknek, tehát azoknak a párt

szervezetei foglalkozzanak elsősor
ban ezekkel a kérdésekkel. De a
főhatóság pártszervezetének min
denre ki kell, hogy terjedjen a fi
gyelme és ahol arra szükség van,
segítő tanácsadásssal, baráti útmu
tatással ott kell lennünk. Ezt erdő
gazdaságaink, üzemeink szívesen
is veszik és mi szívesen is adjuk
meg a támogatást ott, ahol kérik.

A főigazgatóságról akármilyen
munkakörben az erdőgazdaságok
nál, vállalatoknál járó elvtársak
egyik feladata lesz, hogy aziránt
érdeklődjenek: miképpen áll a
munkaverseny kérdése?
— Nagyon jól tudjuk, hogy az
elmúlt év eredményei alapján az
1960-as év igen fontos esztendő a
hároméves terv befejezése és a
második ötéves terv elindítása
szempontjából. Az OEF pártszer
vezete munkaterveiben, taggyűlé
seken és minden lehető alkalom
mal állandóan foglalkozni kíván a
munkaverseny feladataival és re

méljük, hogy munkánk ebben a
vonatkozásban sikeres lesz.
— A falu szocialista átszervezé
sének nagy feladatában — tért át

a másik problémakörre Mosonyi
Jenő elvtárs — eddig is szép ered
ményeket értek el jerdőgalzdaságaink és vállalataink. Az agitációs
munkában a főigazgatóság dolgo
zói nem vettek részt, de most an
nál nagyobb szerepük van a ter
melőszövetkezetek megszilárdítá
sának időszakában. Elsősorban az
állatférőhelyek felépítésének, az
ezekhez szükséges anyag biztosí
tásának feladata az, amelyből ko

molyan kivehetjük részünket. Sok
problémát kell megoldania a fő
igazgatóságnak
a
tsz-erdőkkel
kapcsolatban, a tsz-erdők üzem
tervezésének megoldásával és ez
ebben az esztendőben már jelentős
tennivalókat kíván meg. Pártszer
vezetünk megyei tsz-felelősei to
vábbra is tevékenykednek, de
munkájukat el kell mélyítenünk
elsősorban tervszerű és rendszeres
kiszállásokkal, a felelősök beszá
moltatásával.
— Külön feladata az OEF párt
szervezetnek a főigazgatóság által

patronált ököritói térmelósző vet
kezet rendszeres támogatása. Há
romtagú állandó brigád foglalko
zik ezzel a tsz-szel, havonta fel
keresik és már eddig is sok se
gítséget adtak. Ez idő szerint pe
dig egy öttagú szakember-csoport
dolgozik Ököritón a különböző fel
merülő problémák megoldása ér
dekében. Pártszervezetünknek az
a terve, hogy gyakrabban ad eh
hez hasonló szakmai segítséget a
tsz-nek, de esetenként a pártveze
tőség egy-egy tagja is ellátogat,
hogy a tsz pártszervezetének tevé
kenységét tanácsokkal támogassák.

Ezenkívül az ököritói tsz munká
ját komoly mértékben segítette és

segíti a nyíregyházai erdőgazdaság
is, ahonnan több esetben mentek
ki szakemberek, s legutóbb a tsz
zárszámadásának
elkészítésében
is tevékeny segítséget adtak.
— Az OEF mindent elkövet a
törvényes kereteken belül, hogy
segítse a falu szocialista átszerve
zését, tisztában vagyunk azzal,

hogy a szocializmus alapjainak le
rakása enélkül nem képzelhető el.
Ezért ezekkel a kérdésekkel párt
szervezetünk és tagságunk beha
tóan foglalkozik és a pártvezető
ség csak elismerését fejezheti ki
azoknak az elvtársaknak, akik eb
ből a munkából önzetlenül kive
szik a részüket.

Országos értekezletet tartanak
a tűzrendészet! előadók
A megelőző tűzrendészet eredményei
az erdőgazdaságoknál

A belügyminisztérium, mint a tűz
rendészet legfelsőbb szerve, most ér
tékelte a minisztériumok és az orszá
gos főhatóságok múlt évi munkáját
a megelőző tűzrendészet terén. 1959ben is, mint az előző két évben, az
OEF nyerte az első helyezést s az
ezzel járó kitüntetést: a legjobb mi
nisztérium tűzrendészen előadóját
megillető tűzrendészen érem arany
fokozatát és a vándorzászlót.
— Kivétdl nélkül valamennyi erdő
gazdaságunk dicséretet és elismerést
érdemel —• mondotta ebből az alka
lomból érdeklődésünkre Nagy Mihály,
az OEF kitüntetett tűzrendészeti elő
adója. — De különösen példamutató
munkát végzett a miskolci, a bajai és
a soproni erdőgazdaság. Tűzrendé
szetünk a külfölddel összehasonlítva
is az elsők között van. A hatásos,
megelőző tűzrendészetnek köszön
hető, hogy a tavaszi és őszi szárazság
ellenére is viszonylag alacsony volt
a tűzkár. 1959-ben 313 tűzesetünk
volt, 2 859 000 forintos kárral.
— A főigazgatóság nagyarányú, a
tűzrendészet munkáját megkönnyítő
beruházásokat végzett: 18 millió fo
rint értékben építtetett a gyors moz
gást elősegítő utak, továbbá gépszíne
ket, víztároló medencéket, kutakat,
nagyobb teherbírású hidakat, amelye
ken 8 tonnás szerkocsik is áthaladA ládagyártás kérdéseiről közölt
több számon keresztül érdekes ta
nulmányt a Csomagolástechnika cí
mű lap tavalyi évfolyamában. A
Csomagolástechnikai Intézet folyó
irata részletesen elemezte a fából
készült ládák szerepét népgazdasági
életünkben és a ládagyártás techno
lógiájának fejlesztését a gazdasági
élet gyártó és megrendelő szektorai
nak szempontjából.

hatnak, korszerűsítette, biztonságo
sabbá tette az elektromos berendezé
seket.
— Az OEF a tűzrendészen oktatás
ban is első helyet ért el a miniszté
riumok között. Az oktatásban 360-an
vettek részt és 4,5-es átlageredmény
nyel vizsgáztak. Az erdőgazdaságok
még szorosabb kapcsolatot építettek
ki a tűzrendészeti hatóságokkal.
Igen eredményesen segítette munká
jukat az eddigiekben is az Ég az
erdő című film. Elismerés illeti ön
kéntes tűzoltóinkat, akik közül sokan
már 15—20 éves gyakorlattal rendel
keznek, mint például Sallay Ferenc
elvtárs, a soproni erdőgazdaság igaz
gatója. További jó eredményeket vá
runk attól, hogy az erdőőrzési szolgá
lati szabályzaton belül valamennyi
erdészünk a tűzrendészeti szabályok
ból is vizsgát tesz. Az elmúlt évi
eredmények alapján tizenegyen ré
szesültek az Erdészet Kiváló Dolgo
zója kitüntetésben és főigazgatói
dicséretben: Sallay Ferenc, a soproni
erdőgazdaság igazgatója, Cser mely i
Ernő, a soproni, Mészáros Gyula, a
bajai, Kondász Dénes, a miskolci,
Takács János a szegedi, Zsirai
Mihály, a gyulai, Balsay Miklós, a
székesfehérvári, Székely István, a
miskolci erdőgazdaság, Mészáros Pé
ter, a Hárosi Falemezművek, Ottlik
István, a Szegedi Falemezgyár és
Valenta Miklós, az Erdőgazdasági
Szállító és Gépjavító Vállalat tűz
rendészeti előadója.
Befejezésül elmondotta az OEF
tűzrendészeti előadója, hogy már
megkezdték a tűzrendészeti előkészü
leteket tavaszra. Országos értekez
letre hívták össze a tűzrendészeti
előadókat, akik számára a Belügy
minisztérium tart eligazító tájékozta
tót. Ezen kívül az idén több tűzvé
delmi megfigyelő őrt állítanak az
erdőgazdaságok, mint az előző évek
ben.
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A budafoki gyufagyárban
Budapest szívétől nincs messze
Budafok, mégis régen jártunk erre
felé. Pedig a budafokiak híre meszszebbre is eljutott azóta, mint a Bel
város. Nem utolsósorban ugyanis a
budafokiak jó munkája következté
ben, már 1957 végén a gyufaipar is
mét külföldi piacokat keresett s a
magyar exportőrök messze vitték az
ipar kitűnő termékeit.
Ismét fellendült az export

— Sajnos az exportunk 1955-től
szünetelt, s ezalatt elvesztettük régi
közel-keleti
piacaink egy részét,
Angliába viszont jelentős tételeket
adtunk el — mondotta Fenyvesi Ti
bor igazgató. — A múlt évben ter
ven felül 35 millió doboz gyufát ex
portáltunk. Ennek egy része három
negyedes, másik része pedig hétnyolcados gyufa volt. Bizony nem kis fel-

boz, export minőségű gyufával. Az
államosított gyufaipar tízéves évfor
dulójára ismét új és régen keresett
cikkel, a közkedvelt levélgyújtóval
lepik meg a gyufagyáriak a vásárló
kat. A tervek között szerepel még a
négy doboz gyufát tartalmazó rep
rezentációs doboz, az ízléses kivite
lű családi gyufa és egy ajándéko
zási célokat is szolgáló olyan szép
csomagolású gyűjtő-doboz forgalombahozatala, amely többféle gyufásdobozt foglalna magába. Mindezek
az új termékek export-minőségben
készülnének, jórészt színes gyufa
szálakkal és fejekkel.
A választék bővítése nemcsak
örömet okoz a vásárlóknak, hanem
gondot is a gyáriaknak. Mi sem egy
szerűbb, mint a régi, megszokott do
bozokat gyártani. Már az exportra
készült hétnyolcados gyufa gyártá
sára való átállás is sok problémát
okozott. Nem kevesebb nehézséggel
kellett megbirkózni az extragyújtó
gyártásának múlt évi megindításakor
sem. Beállítottak új dobozgyártó és
szárító gépeket. Az így szervezett
külön üzemrész nem zavarja a nagy
tömegben
gyártott, normálméretű
gyufa
gyártását.
Természetesen
ugyancsak külön üzemrészt kellett
létrehozni külön elkészített beren
dezésekkel felszerelve a levélgyújtó
gyártáshoz.
A kosárháncstól — a gépkivitelig

Szálerdők rengetege a mártógépen

adat volt a hétnyolcados gyufa gyár
tására való átállás, de megoldottuk.
Ily módon az ez évi terv már eleve
36 milliós exportot tartalmaz, de
szeretnénk még további 18 milliót
exportálni. A külkereskedelmi válla
lattal és a vevőkkel közvetlen is jó
kapcsolatunk van. Nem is probléma
a 18 millió elhelyezése, de annál
nagyobb az ahhoz szükséges, jó mi
nőségű faanyag biztosítása. Igen el
kelne itt egy kis segítség.

Szóval ügyesek a gyufagyáriak. A
közönséges halandó — már mint aki
veszi és nem aki gyártja a gyufát
—, el sem képzeli, hogy mi minden
nel foglalkozik a gyufagyári kollek
tíva. Már azon is meglepődtem,
hogy a budafokiak látják el a Zöld
ség-, Gyümölcs-,
Göngyöleg ellátó
Vállalatot évi 200 köbméter kosár
hánccsal és, hogy állandó kapcsola
tot tartanak fenn a gyufacimkeklubokkal. Azért az végképp nem
jutott volna eszembe, hogy olyan
dolgokkal is foglalkozzanak — és
még hozzá milyen ügyesen! —, mint
amiről a vállalat igazgatója beszélt.
De hadd mondja el ő az olvasóknak
is tanulságként arra, hogy „nem pro
filba” tartozó feladatokat is hogyan

A dobozkészítő gépek ontják a kész do
bozokat. Ha,ezt a műveletet kézzel kellene
végezni, az egyik legdrágább luxuscikk
a gyufa lenne

lehet megoldani, ha szív és lélek
van a munkában.
— Már évek óta napirenden volt
a kecskeméti üzem problémája —
mondotta Fenyvesi igazgató. — Je
lentős
beruházás
kellett volna
ugyanis csupán az adott termelési
szint további fenntartásához. Ugyan
akkor az üzem melletti gyárban ké
szülnek a zománcozott fürdőkádak,
amelyekből — tekintettel a nagy la
kásépítkezésekre és a külföldi ke
resletre — egyre többre van szükség..
Ezt a gyárat tehát bővíteni kellett,
viszont a kecskeméti gyufagyár út
ban volt. Minden gazdaságossági és
egyéb szempont tehát amellett szólt,
hogy a kecskeméti gyufagyárat meg
kellett szüntetni. A kieső termelést
a budafoki gyár második műszakban
bőven tudja pótolni.
Miért mennek a gyufagyáriak
Bagdadba !

A múlt nyáron le is állt a kecske
méti üzem. Minthogy a gépekre nem
volt szükségünk, úgy véltük, jó pén
zért eladjuk külföldön. Kérésünkre
a KOMPLEX külkereskedelmi vál
lalat nyugati relációban felkínálta.

Új gyufatipusok
a hazai vásárlóknak

A gyufagyáraink azonban nemcsak
és talán nem is elsősorban a külföl
di, hanem még inkább a hazai vá
sárlókkal
törődnek.
Senki sem
mondhatja, hogy a gyufa olyan ter
mék, amely sok lehetőséget ad a
„választék bővítésére”, új gyártmá
nyok bevezetésére. És mégis a gyár
lelkes kollektívája nem is egy új
gondolatot öntött már formába. Már
a kereskedelemben is kapható az
úgynevezett extra
gyújtó, amely
zsebbe jobban illeszkedő, lapos do

A címkegyűjtők örömére sok szép, változatos gyufásdoboz készül, köztük a díszes
sorozatokat tartalmazó ajándékdoboz
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Sikerült is az egész berendezést a
könyvérték többszöröséért egy iraki
cégnek eladni. Mi ellenben a kapott
összegért a mintegy 40 gépegységet
leszereltük, Budafokon a TMKüzemben generálozzuk, átfestjük,
egészben vagy szétszedve (pl. mártó
gép) csomagoljuk, majd a leszállítás
után, magunk szereljük fel. E mun-

A régi rotációs cimkenyomó gép

Az új offsetnyomógépen szemet gyönyör
ködtető és gyűjtők szívét dobogtató sok
színű címkék készülnek

kák végzésére, illetve irányítására
három dolgozónk Bagdadba, a ke
leti mesék városába megy, sőt egy
évig ott is maradnak, miután 12 havi
garanciát is vállaltunk.
Bizony meg kell vallanunk, ilyen
ről nem mindennap hallunk a fa
iparban, de azt hiszem arról sem
hallhatunk, hogy a gyufagyáriak
nemcsak ügyesek, hanem bátrak is,
tudniillik olyan feltételeket vállal
tak, amelyek akármelyik gépgyár
nak is a becsületére válnának.
És még valamit a kecskeméti
üzem leállításával kapcsolatban. A
gyufaipar nemcsak a gépekkel, ha
nem — és elsősorban — az embe
rekkel is törődött. A város tanácsi
és párt szervezeteinek segítségével
a volt gyufagyár minden dolgozóját
elhelyezték, sőt határozatot hoztak
arra is, hogy a kecskeméti mozaikparketta-gyár
megindulásakor
a
gyufagyári gárdát ide helyezik át.
Lám, milyen sokoldalú feladato
kat tud megoldani egy jól együttmű
ködő gyári kollektíva! És mennyi
mindent megoldottak már az álla
mosítás óta eltelt tíz év alatt. A ter
melés ma a két gyárban — Budafok
és Szeged — több mint a tíz év
előtti háromban; a termelékenység
11,3 százalékkal, míg a gömbfa-ki-

hozatal 12 százalékkal nőtt; a fejmassza-felhasználás pedig 8 száza
lékkal csökkent az elmúlt évtized
ben.
Új gépek, új technológia,
új címkék

A műszakiak, gazdasági szakem
berek azonban most sem pihennek.
Kevés a beruházás, de maguk sok
mindent megoldanak, a kapott ke
retet pedig okosan használják fel.
Legutóbb is a TMK-üzem kapott
egy síkköszörű-gépet, amely nem
csak az „export gyárberendezés”
rendbehozásához segít hozzá, hanem
számos kapun belüli műszaki prob
léma megoldásához is. Ilyen pedig
van, legalább is a gyufagyáriak ke
resnek, Erről tanúskodik a műszaki
intézkedési terv is. Ebből megtud
hatjuk, hogy napirenden van a felső
transzmissziók megszüntetése, könynyű szállítók beállítása, az öltözők
bővítése stb.
A régi rotációs címkekészítő-gép
mögött ott áll az új, a csillogó cseh
szlovák offszetgép. Szép, színes cím
kéket készít. Mennyire is hasonlít az
egész gyár élete ezekhez a címkék
hez: változó, sokszínű és szép.
Dr. Fébó László

Az újítási hónap eredményei
a tanulmányi erdőgazdaságban
Az OEF vezetője magáévá téve a
MEDOSZ elnökségének határozatát,
tavaly novemberre újítási hónap
szervezését rendelte el az erdőgaz
daságoknál a technikai színvonal
emelése, további fejlesztése és a szo
cialista munkaverseny kiszélesítése
érdekében.
Az OEF vezetőjének utasítását er
dőgazdaságunk vezetősé-ge áttanul
mányozta és tervet dolgozott ki az
újítási hónap sikerének biztosítá
sára. Majd minden üzemrészünkben
újítási ankétot rendeztünk a dolgo
zók széleskörű bevonásával. Ismer
tettük az újítómozgalom eddigi ered
ményeit és hiányosságait erdőgazda
ságunknál és a tervet, amellyel fel
akarjuk számolni az eddigi hibákat.
Ezt a tervet a hozzászólók meg is
vitatták.
Az ankétok anyagát sokszorosítot

tuk, s az újítási rendelet kivonatá
val együtt szétosztottuk.
Az újítási hónap tartama alatt
dolgozóink által beadott javaslatok
száma meghaladja az eddig egész
éven át beküldött újítási javaslato
két. 45 újítási javaslat érkezett be.
Megvalósítási szerződést kötöttünk
6 újításra, 3 újítást eszmei alapon
díjaztunk, mivel kimutatható gaz
dasági eredményt nem hoznak, el
lenben munkavédelmi, balesetelhá
rítási jelentőséggel bírnak. A másik
három újítás előkalkulált eredmé
nye 35 000 forint. Kísérleti szerződést
kötöttünk 20 újításra. Ezek várható
eredménye, amennyiben a kísérletek
eredményesen végződnek, mintegy
200 000 forintra tehető.
Sallay Ferenc
igazgató, Sopron

Az ügyvitel gépesítésének oktatása Szolnokon

Az egyik legközelebbi műszaki feladat:
megszüntetni ezt a hajtószíj erdőt

A szolnoki erdőgazdaság központ
jában január 18—19-én az OEF fő
könyvelősége bemutató oktatást tar
tott az ügyvitel gépesítéséről. Hat
darab Astra 120-as gépet vásárolt az
erdőgazdaság, hogy főleg a hóvégi
leszámolások problémáit simán és
pontosan lehessen megoldani. A be
mutató oktatás során Kocsmár Fe
renc, OEF-főosztályvezető irányította
a munkát a szolnoki erdőgazdaság
valamennyi erdészeti könyvelőjének
és bérelszámolójának bevonásával.
Nagy érdeklődéssel gyakorolták be
a gépek kezelését és elhatározták,

hogy a mielőbbi eredményes munka
érdekében versenyre hívják ki a
zamárdi erdőgazdaság könyvelőit és
bérelszámolóit. A versenykihívás ér
telmében az OEF főkönyvelősége
dönti el, hogy melyik erdőgazdaság
dolgozói sajátították el jobban a
bérelszámolás gépi elvégzését, il
letve hol tudnak a gépen többfajta
műveletet elvégezni. Reméljük, sőt
biztosak vagyunk benne, hogy az új
gépek segítségével megszűnik a hó
végi leszámolások miatti hajrázás,
túlórázás és éjszakázás.
Dr. Banai Pál főkönyvelő
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A MAGYAR VADÁSZEXPEDICIÓ
már az afrikai vadászt érüleleken jav
A magyar vadászexpedició tagjai január elején megérkeztek a
kelet-afrikai Mombasa kikötő városba, expedíciójuk első afrikai állo
mására. A hajóút, egy viharos napot leszámítva, mindvégig kedvező
volt. Mombasában 40 fok körüli meleg fogadta az öt magyar vadászt.
A kikötővárosból először Nairobiba utaztak, hogy ott, Kenya állam
fővárosában, a még szükséges engedélyeket beszerezzék, amelyek Buda
pestről nem voltak beszerezhetők. Ugyancsak itt fejezték be a safari
előkészületeit, a felszerelés kiegészítését.
Az előkészületek befejezése után Arushaból küldtek híradást; ez
a városka már Tanganyika területén fekszik, a Kilimandzsáró hatalmas,
örök hóval födött tömbje közelében és itt már európai ember számára
is elviselhető éghajlati viszonyok közé érkeztek. Január 18-án, ponto
san az eredetileg megállapított időpontban, a magyar vadászexpedició
elindult a vadászterületek felé.
----------------------------- no» ■

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

A második ötéves tervre készül
a kaposvári erdőgazdaság
A JÖVÖBE PILLANTANI a mi
alkotó, felfelé törekvő korunkban
izgalmas, szép, büszkeséggel eltöltő
érzés. Még akkor is így van ez, ha
nem olyan hatalmas horderejű kér
désekre keressük a választ a jövő
távolában, mint a világmindenség
meghódítása, hanem csupán arra,
hogy mit hoz a második ötéves terv
az erdőgazdálkodásnak. A kérdésre
jelen pillanatban a kaposvári erdődazdaságnál kaphatjuk a legreáli
sabb választ, mert ennél a gazdaság
nál már nagyobb vonalakban felvá
zolták az öt év menetrendjét s né
hány hónap múlva a legapróbb rész
letek kidolgozásával is elkészülnek.
Mint Marton Tibor főmérnök tájé
koztat bennünket, a gazdaság dol
gozói azért igyekeznek mielőbb
tiszta képet kapni a második ötéves
terv teendőiről, mert július első nap
jaiban az ő területükön gyűlnek
össze az
erdészeti vándorgyűlés
résztvevői s a kaposváriak már pél
daadó, kész tervvel kívánnak eléjük
állni.
A gazdaság, amely nemrégiben
vette át az élüzem kitüntetést és ké
szül az ország első gazdaságát meg
illető, magasabb kitüntetés átvételé
re, a VII. pártkongresszus irányel
veitől vezetve fogott hozzá a nagy
munkához: a második ötéves terv
előkészítéséhez. Több faanyagot a
népgazdaságnak — ez vonul végig
vezérfonalként a munkánkon, mond
ják a gazdaság központjában. A több
és jobb faanyag, a nagyobb fatömeg
kihozatala pedig realizálható való
ság. Ezt kívánják mindenekelőtt
üzemtervileg bebizonyítani. Nem ke
vesebb, mint kilencven község hatá
rába eső erdők üzemterveit vizsgál
ják felül. Máris bebizonyosodott,
hogy a jelenlegi üzemtervben feltün
tetett fatömegek kisebbek, mint a
ténylegesek. Különösen a nevelő
vágásoknál mutatkozik ez meg. Az

üzemterv
1960—61-re
gyérítésre
32 000 köbméter bruttó fatömeget ír
elő, ami hektáronként 11 köbméter
nek felel meg. Ezzel szemben a gaz
daság 75 000 köbméter bruttó fatö
meget akar és tud kitermelni, mert
az állomány a hektáronkénti 25 köb
métert is elbírja. Az üzemterv an
nakidején nem a korszerű erdőneve
lés kívánalmainak figyelembevéte
lével készült, s valószínűleg hasonló
képet mutatnak a többi gazdaság
üzemtervei is. Ezért alapos ok van
annak felételezésére, hogy az erdő
gazdaságok átlagosan legalább 10 000
köbméterrel
nagyobb
fatömeget
tudnának kitermelni annál, mint
amennyi jelenleg üzemterveikben
szerepel. Hozzávetőlegesen ez — a
kaposváriéval együtt — 360 000 köb
méter többletet jelentene.
A TERVEKKEL egyidejűleg ter
mészetesen már a megvalósítás szer
vezési és technikai módszereinek ki
dolgozása is folyik. A szervezés mód
szerei között újat jelent az, hogy kü
lönválasztják a felszabadító és az
elegyarány-szabályozó tisztítást, va
lamint a törzskiválasztó és a növedékfokozó gyérítést. A fakitermelési
tervet erdőgazdasági tájegységenként
állítják össze. A tervkészítés alapja
ennek megfelelően a tájegységekre
összeállított fafaj-statisztika és kor
osztály-táblázat lesz.
Szükséges a termelési módszerek
gyökeres megváltoztatása is, amit
egyébként az a körülmény is megkö
vetel, hogy Somogy termelőszövet
kezeti megye lett. Előtérben áll a
gépesítés fejlesztése. 1963-ig a faki
termelést teljes egészében gépesítik.
Ez nemcsak a gépek mennyiségén
múlik, hanem szakképzett dolgozó
kon is. Fokról-fokra állandó szak
munkás-gárdát képeznek ki. A szak
képzettséggel, a gépesítéssel arányo
san nő a termelékenység. Jelenleg
egy dolgozó teljesítménye átlagosan

napi egy köbméter, ezt legalább a
kétszeresére akarják emelni a máso
dik ötéves terv időszakában.
A kibontakozó tervekben nagy
szerep jut a fagyártmány-termelésnek. A jelenlegi korszerűtlen, a leg
elemibb szociális követelményeket is
nélkülöző üzemekre azonban nem
lehet építeni. A kaposvári, a toponári és a kardosfai üzem összevoná
sával és mindenekfelett az összevont
üzem korszerűsítésével kíván célhoz
jutni a gazdaság. Mindezt azonban
aligha tudja megoldani önköltség
csökkentési hitelből vagy vállalat
fejlesztési alapból. A terv e részének
megvalósításához számít a gazdaság
elsősorban felsőbb támogatásra, a
fagyártmány-termelő üzemek és a
szociális létesítmények népgazdasági
beruházásból történő felállítására,
korszerűsítésére. Jelentős helyet fog
lal el a tervekben a kiszállítás gé
pesítése Szuper-Zetorokkal, lánctal
pas vontatókkal és új feltáró utak
építésével.
KÜLÖNÖS GONDOT és pontossá
got kíván a csemetetermelés ötéves
tervének a kidolgozása. Jelenleg az
üzemi és erdőnkívüli erdősítések, fá
sítások felmérésénél tartanak s en
nek arányában állapítják meg a ter
melendő csemeték mennyiségét, mi
lyenségét. Az erdőnkívüli fásítás
nagyarányú megnövekedésére kell
számítani a termelőszövetkezetek
igényeinek növekedése miatt, főként
a nyárfásítást illetően. Az országban
elsőnek Somogybán alakult meg a
megyei nyárfásítási bizottság, amely
a tizenötével nyárfásítási terv idő
szakára 7000 hektárt írt elő. A ka
posvári gazdaságra ennek a terület
nek körülbelül egyharmad része jut,
mintegy 2300 hektár. A második öt
éves terv időszakában 800 hektáron
kell a gazdaságnak erdőnkívül nyárat telepítenie.
Az erdőgazdasági, tájegységekre
külön-külön dolgozzák ki az erdő
művelés tervét. Eszerint a természe
tes felújítás arányát az eddiginek
kétszeresére emelik. A rontott er
dők átalakítását évente 200—250
hektárra tervezik.
A nagyarányú üzemi tervek kidol
gozásánál a gazdaság nem feledke
zik meg arról sem, hogy minden terv
megvalósítása elsősorban az embe
reken múlik. Nagyösszegű beruhá
zással korszerű munkásszállást épít
a nagybajomi erdészetnél, a meglevő
munkásszállásokon, üzemekben fej
leszti a szociális létesítményeket,
rádióval, televízióval, könyvtárral
gondoskodik a dolgozók kulturális
igényeiről. Egyes kategóriáknál le
szállítja a munka- és védőruhák vi
selési idejét, így elsősorban a felter
helőknél és a fogatosoknál.
A MUNKA JAVA, a második öt
éves terv alapos, körültekintő előké
szítésének dandárja még hátra van.
De a már most kibontakozott
vállvetett munka nemcsak sejteti,
hanem nagy vonalakban már elénk
is tárja a második ötéves terv sok
rétű, nehéz, de egyben felemelő fel
adatait, a jövő távlatait.
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Ami etyj kitilntetás
MÖGÖTT VAN
Köztudomású, hogy az erdőgazda
ságoknál, s nálunk, a bajai erdőgaz
daságnál sem áll arányban a gépesí
tés fokával a gépekhez jól értő szak
emberek száma. Ebből gyakran ko
moly kiesések származnak, s erősen
hátráltatják
az erdőgazdaságokat,
így van ez nálunk is, ahol a gépek
bruttó értéke jóval túlhaladja a 20
millió forintot. Szerencsénkre a szak
emberhiány ellenére vannak kiváló
dolgozóink, akik, ha teljes egészé
ben nem is, részben azonban képe

sek ellensúlyozni a gyengébb szak
emberek gyengébb teljesítményeit. S
emellett magasabb szaktudásukat,
módszerüket, eljárásukat nem rej
tik véka alá, hanem lehetőleg köz
kinccsé teszik.
Mindezekben élen jár Katona
György, a bédai féllánctalpas vezető,
aki pedig nem is mai legény már, el
múlt 60 éves. Annakidején géplaka
tos mesterséget tanult, majd 1914ben erdei vasútfútő lett. Katonának
vitték, de 1919-től ismét mint moz
donyfűtő, majd 1919—1926-ig, mint
Fovler-féle szántógépvető, 1926-tól a
mai napig pedig mint traktoros mű
ködik, mindvégig ugyanazon a he
lyen, minthogy a felszabadulás előtt
ugyanitt dolgozott, az egykori ura
dalomban.
Az 1956—57-es gazdasági esztendő
ben éves faanyagmozgatási tervét
125 százalékra teljesítette s még 35
hektár talajelőkészítést is végzett.
1957—58-ban 140 százalékra teljesí
tette faanyagmozgatási tervét s ter
ven felül ismét 35 hektár talajelőké
szítést végzett. 1958—59-ben pedig
már a félévi értékelés alkalmával
megállapítható volt, hogy hat hónap
alatt 114 százalékra teljesítette tel
jes évi tervét. A II. félévben így
messze túlhaladta éves tervfeladatát.
S ezt az igen derék, becsületes, ki
váló szorgalmú és szaktudású embert
nemcsak magas kora, hanem testi fo
gyatékossága sem tudja hátráltatni a
munkában. Esztendőkkel ezelőtt sze
relési munka közben szikra pattant
az egyik szemébe s félig megvakult.
De azóta is ugyanolyan hűségesen
dolgozik.
Megérdemelten nyerte el az „Erdő
gazdaság kiváló dolgozója” kitünte
tést s kapott jutalmat az Országos
Erdészeti Főigazgatóságtól.
Erdélyi János
igazgató, Baja

A magasbakonyi tájegység feltárási
alapterve
A belterjes erdőgazdálkodás egyik
előfeltétele az erdő tökéletes feltá
rása. A fa „egyenletes” forgalomba
juttatását is csak az egész erdőt fel
ölelő, korszerű úthálózat biztosítja.
Az Országos Erdészeti Főigazgató
ság éppen ezért tájegységi feltárási
alaptervek készítését rendelte el.

Az Erdőterv
1956-ban kezdte meg e tervek ké
szítését. A vértesi és zempléni feltá
rási alaptervek befejezése után nem
régiben elkészült a magasbakonyi
feltárási alap terv is; az Országos
Erdészeti Főigazgatóság 1959. no
vemberében jóvá is hagyta.
A magasbakonyi tájegység terü
lete 37 381 ha. A fatermelésre kije
lölt állományok területe 31 395 ha-t
tesz ki, 4 162 000 m3 fatömeggel. —
4 162 000 m3 fa, melynek 28,3%-a
bükk, többnyire utaktól, erdei vas
úttól távoleső, nehezen megközelít
hető területen áll.
Az erdőgazdaságok dolgozói saját
tapasztalatukból
tudják,
milyen
gond a fülledékeny fa idejében való
elszállítása, mikor 3—5 km közelítés
után lehet csak teherautóra rakni
és a feladóállomásra szállítani az
értékes szerfaanyagot.
De hiszen vannak utak, sőt erdei
vasutak is a Magasbakonyban. Igen,
vannak.
A régi utak 95%-át a szekeresek
jelölték ki,
amikor egy-egy nagy vágás fa
anyagát szállították el a régi idő
ben. S a vasútvonalak kitűzésénél
sem az volt a szempont, hogy fel
táró jellegű vasutat építsenek, ha
nem, hogy a legkevesebb befekte
téssel szállítsák el a nagy tarvágá
sok anyagát.
Ezekkel az utakkal és vasutakkal
sem belterjes erdőgazdálkodás, sem
egyenletes szállítási forgalom nem
valósítható meg, sem a gépesítés
nyújtotta nagy lehetőségek nem
használhatók ki gazdaságosan. Ezért
kell a feltárási alapterv, mely egy
egész tájegységre — egységes elvek
alapján — megfelelő sűrűségű út
hálózatot tervez és megadja e háló
zat építési ütemezését.
A magasbakonyi tájegységben az
elkészült alapterv szerint: 41,6 km
I. oszt, útra, 102,5 km II. oszt, útra
395.4 km III. oszt, útra, összesen
539.5 km útra van szükség.
1 km I. o. út az elmúlt években
átlagosan 450 000 Ft-ba került, míg
1 km III. o. út 80 000 Ft-ba. E két
adat világosan mutatja,
milyen károsodás éri a népgaz
daságot, ha jobb minőségű utat
építünk ott is, ahol ez nem szük
séges.
Egy km I. o. út árából 5,6 km hosszú
III. o. utat lehet építeni.
A magasbakonyi alaptervben fül
ledékeny anyagtól mentes, átlagos
termőhelyi osztályú talaj esetén a

800 hektár feletti gravitáló terület
tel bíró utakat I. o.-ba soroltuk.
Ezek burkolatuk révén az időjárás
tól független közlekedést biztosíta
nak. II. o.-únak vettük a 350—800
hektár közötti gravitáló területtel
bíró utakat. Burkolatuk könnyebb,
de az év legnagyobb részében jár
hatók. Az őszi nagy esőzések és a
tavaszi hóolvadások idején azonban
kíméletre szorulnak. III. o. utak a
350 hektár alatti gravitációs terület
tel rendelkező utak. Ezektől csak
időszakos forgalom lebonyolítását
kívánjuk meg, bár a használhatóság
időtartamának növelése érdekében
az alépítmény szükség szerint javít
ható olcsó helyi anyaggal.
xA. Magasbakony területének
jelenlegi feltárása 3,2 folyó
méter úthosszúság hektáron
ként.
Ebben a számban nagy százalékot
képviselnek a közutak kőpályás út
jai. A 3,2 fm/ha annyit jelent, hogy
a korszerű gumikerekes járművek
kel járható utakra való közelítés
„átlagos” távolsága 2—2,5 km.
Az 1967-ig ütemezett útépítési
program végrehajtása esetén 9,8
fm/ha lesz a feltártság. A vágásra
kerülő állományokban 500—600 m-re
csökken a közelítési távolság.
A teljes hálózat megépítése esetén
a feltártság 16,4 folyóméter lesz
hektáronként,
a közelítés távolsága a közelítési
eszközöktől függően átlagosan 350
méterre csökken.
A tervezett utak elkészülte az ol
csóbb, gazdaságosabb anyagmozga
táson és az átlagos erdőgazdálko
dási szempontokon kívül nagyon
elősegíti majd az erdőgazdasági dol
gozók szociális helyzetének megja
vítás is a kisebb települések, ma
gános házak bekötése révén.
Bognár István
erdőmérnök.

MAGYAR MEZŐGAZDASÁG
ZSEBKÖNYVE, 1960
Szerk. Horváth Sándor
A már országszerte népszerűvé
vált zsebnaptár-sorozatnak ez a kö
tete kiváltképpen a termelőszövet
kezetek szervezési kérdéseivel fog
lalkozik. Emellett azonban számos
közérdekű
tudnivalót
tartalmaz;
naptári részt, növénytermesztési és
állattenyésztési, valamint takarmá
nyozási táblázatokat. A leírást szel
lemes ábrák egészítik ki.
352 oldal.
Ara: 18,50 Ft.
Kapható a könyvesboltokban,
földművesszövetkezeti boltokban
és a falusi könyvárusoknál.
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A munkavédelem helyzete 1959-ben
A munkavédelmi helyzet súlyos
volt az elmúlt évben is. Több halá
los baleset történt.
A második félévben Hanyánszki
János 16 éves erdei munkás volt az
első áldozat. A miskolci erdőgazda
ság területén dolgozott s ebédidő
alatt, játék közben halt meg. Rob
banóanyagot tartott a kezében, az
felrobbant, őt megölte s 4 munka
társát is megsebesítette. A sárospa
taki erdőgazdaságnál Lupis Péter
fakitermelő munkásunkat egy fenn
akadt fa levételekor a fején sebesítette meg halálosan a lezuhanó fa
törzs. Néhány óra múlva megoperál
ták, de már nem tudtak segíteni
rajta. Fehér Jenő erdészetvezetőt a
veszprémi erdőgazdaságnál Vadászat
közben tévedésből meglőtték.
A Szegedi Falemezgyár gőzfű
résztelepén Barta László rönktéri
munkásra — az éjszakai műszak

utolsó óráiban — két rönk esett rá
egy túlterhelt pótkocsi rakoncáinak
a kinyitásakor. Pár hét múlva ismét
a Szegedi Falemezgyárnál történt
halálos baleset. Konkoly Ferenc kérgező munkás a főzőmedence 80°-os
vizébe esett. Másnap belehalt égési
sebeibe. Brunovszky Vilmos fagyártmánytermelő a parádi erdőgaz
daság Zetor Super traktorán utazott
— tilalom ellenére. Ittas lévén, nem
kapaszkodott meg jól, egy zökkenő
nél leesett a traktor pótüléséről s a
pótkocsi halálra gázolta. Nagy Mi
hály üzemi fogatos a bajai erdőgaz
daságnál ittas állapotban, engedély
nélkül kezdett dolgozni. Kocsija út
közben felborult s ő a rakomány alá
került. Halálát fulladás okozta.
Az év utolsó balesete Kovács Ist
ván traktorossal történt a miskolci
erdőgazdaságnál. Hirtelen fordult
Zetor 25—K traktorával s felborult.
1. táblázat

Balesetek alakulása %-ban kifejezve az 1955. évhez viszonyítva
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Gépjárművek felborulása.......................................
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Egyéb eg-i és uig-i gépek....................................
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Fogattal szállításnál ................................................
Karbantartó műhelyek...........................................
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2. táblázat
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S ez még csak nyolc eset, amelyet
felsoroltunk. 1959-ben összesen 17
munkatársunk vesztette életét. Ha
lálos tragédiájuk akár üzemi jelle
gűnek minősül, akár nem, életük el
vesztése mindenképpen fájdalmas és
pótolhatatlan
kár.
Tanulságként
mindenkinek meg kell értenie, hogy
többet kell tennünk embertársaink
biztonságáért.
Visszatekintve az elmúlt évekre,
Erdészeti Főigazgatóság területén az
az 1. táblázat adatai jellemzik a
munkavédelmi helyzetet.
Az adatoK — abszoiut szambán —
a baleseten fokozatos emeineaeset
mutatják évről evre. Az eimuit év
ben
százalékos volt az emelkeaes lyóö-noz mértén. Az lüuu főre
jutó balesetek szama öo-roi 6ó-ra
csökkent, ez azonoan igen kevés ahnoz, nogy elegeae eteknek éreznessuk
magunkat.
A balesetekkel járó munkanap
kieséseket és ezek hátrányos kovetkezmenyeit erősen megérzi a dol
gozó, üe a népgazdaság is. Az elmúlt
evben 9,4 százalékkal emelkedett a
munkanap-kieses. Egy-egy baiesetes
doigozo leigyogyulasa az erdogazdasagoknál atiag 17,5, a vállalatoknál
15,7 napig tartott.
A uaiesetek körülményeiről a 2.
táblázat ad képet.
Mindezek arra figyelmeztetnek,
hogy lyőü-ban fokozottabb mérték
ben törekedjünk a balesetek meg
előzésére. Az igazgatók és főmérnö
kök személyesen is vegyenek részt a
havi biztonsági szemleken. Minden
kiszállásra jaró dolgozótól el kell
várni a balesetelháritassal való fog
lalkozást. Lehetőleg minden felsőbb
és alsóbb vezető vegyen részt az ok
tató és felvilágosi to munkában. Az
óvórendszabályok rendelkezéseit sa
ját érdekében meg kell ismernie. Az
oktatásokat kössük egybe filmvetí
téssel. A baleseteket lelkiismerete
sen vizsgáljuk ki és rendszeresen is
mertessük a fizikai dolgozókkal.
Ahol a munkások szemlélete helyte
len, ott igyekeznünk kell azt meg
változtatni. Szigorúan meg kell til
tani hogy ittas személy munkát vé
gezzen.
A fakitermelő — döntő — munká
sok a fejvédő sisakot előírás szerint
viseljék.
Egyes erdőgazdaságoknál és válla
latoknál a biztonsági megbízottak
túl sok feladattal vannak megter
helve. Gyakran tapasztaható az is,
hogy a biztonsági megbízottak csak
adminisztrációs munkát végeznek a
munkavédelemmel
kapcsolatosan.
Nagyobb erdőgazdaságoknál célszerű
lenne függetlenített biztonsági meg
bízottat kijelölni. Ez feltétlenül jobb
eredményhez vezetne. Ezen a téren
jó példát mutat a sárospataki erdő
gazdaság és a Hárosi Falemezmű
vek, ahol okultak a halálos balese
tekből. Végül megemlítem, hogy se
gíteni kellene az erdészek és a mű
vezetők munkavédelmi tevékenysé
gét, mert azok vannak a legnehe
zebb helyzetben, akik közvetlenül
irányítják termelő munkásainkat.
Szabó József
*
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Házi gyártmányok közt
a visegrádi erdészet „gépállomásán”
Az esztergomi erdőgazdaság az
elmúlt év májusában vette át a
volt visegrádi hajógyár telepét. S
alig néhány hónap alatt a viseg
rádi erdészet olyan „gépállomást“
teremtett belőle, amely joggal
méltó a figyelemre.
Egy raktárral ellátott nagy gép
terem és különállóan öt műhely
épület — kovács, bognár, aszta
los, bádogos-szerelő és fagyártmánykészítő — sorakozik a dunaparti telephelyen. Balázs Mihály
üzemvezető szabadkozva vezet be
bennünket a gépterembe, ahol egy
esztergapad, egy maró, három
fúró, egy villanyhegesztő és egy
acetilén hegesztő apparátus a fő
berendezés.
— Kérem, még ne nagyon tes
sék széjjelnézni. Csak úgy menet
közben alakítgatjuk, rendezgetjük.
Mert itt első naptól kezdve folyik
a munka. És mindig nagyon sok a
munkánk.

Bíztató ez a szabadkozás, mert
rend, fegyelem és tisztaság ural
kodik a teremben és az üvegfalon
át látható raktárban.
Egy furcsa vasládára figyelünk
fel. Oldalán két csap látható.
— Az egyik újításom, — mond
ja Balázs üzemvezető — alkatrész
mosó.

Kétharmadrészben víz, egyharmadrészben gázolaj van benne.
A víz nehezebb fajsúlyú s így alul
helyezkedik el. Egy rosta lóg a
szekrénybe, az olaj rétegbe. A ros
tára teszik a piszkos alkatrésze
ket. Az olaj leoldja a szennyet, s
az az olajon át alászáll a vízbe . ..
A megtisztult alkatrészeket a
szekrény ferdére kihajtott fedelére
teszik. Ott lecsurog róluk az olaj
és visszavezetődik a szekrénybe.
Amikor a szekrényt tisztítani
akarják, a felső csapon át leeresz
tik az olajat — ami továbbra is
tiszta —, az alsó csapon pedig ki
engedik a szennyes vizet és kiöb
lítik a szekrényt. Egyszerű és
szellemes, akárcsak a most készülő
nagy mühelydaru, amit hulladék
csövekből állítanak össze. És
ugyanilyen saját ötletü, házi elő
állítású a porelszívó berendezésük
is, amely a fagyártmánykészítő

műhelyükből szippantja ki a fű
részport.
Az udvaron az egyik félszer

alatt egy másik házi gyártmány:
a kocsimosó. Egy ócska motorból

és egy még ócskább szivattyúból
eszkábálták össze. Csővön át a
Dunából szívja fel a vizet.
Egy furcsa, de nagyon komoly
kinézetű gép húzódik meg a sa
rokban. „Vibrátor úthengerlő“. Ez
is Madas mérnök szerkesztése és
Balázs üzemvezető kivitelezése.
Ilyent nem gyártanak nálunk. Az
elmúlt napokban próbálták ki.
Kiváló sikerrel. A hengerlőt motor
hajtja, a mögötte lépegető ember
nek csupán kormányoznia kell. A
henger hét mázsa súlyú, de hét
tonna súllyal nehezedik a földre,

mert egy külön motor 3500-as for
dulattal rezegteti és ezáltal hét
tonnára fokozza a nyomóerejét.
Őszinte elismerésünkre Balázs
üzemvezető boldogan mosolyog:
— Kérem, ennek a látható igye
kezetünknek is megvan a maga
titka, nyitja, vagy hogyan is fe
jezzem ki magamat. Az kérem,
hogy a legmesszebbmenő támoga
tásban és megértésben részesü
lünk. Végvári igazgató elvtárs
és Madas elvtárs is azon van
nak, hogy csináljak mindent a leg
jobb belátásom szerint. Hát, ké
rem, ha az ember ilyen szabad
kezet kap, a Gépkísérleti Intézet
nél szerzett hét és féléves gyakor
latom nem volt hiába való: a cse
lekvő jókedvem is megjön ...
B. S.

TÉLI VADÁSZATOK //ÍRÉI
A tavalyinál száz százalékkal

agcstyáni, vértesszöllősi, dunaszenteredménnyel végződtek az
miklósi, valamint az esztergomi erdő
Ojobb
idei téli vaddisznóvadászatok. Ez volt
gazdaság pilisi vadrezervátumában

a véleményük külföldi vadász-vendé
geinknek is, akik szinte kivétel nél
kül azzal búcsúztak, hogy „viszont
látásra”. Több csoportban 140 kül
földi vadász vett részt a hajtóvadá
szatokon és zsákmányuk több, mint
400 vaddisznó, valamint 15 muflon
volt. Február folyamán még néhány
egyéni külföldi vadászt várunk,
egyes disznók, valamint muflon és
selejtbikák kilövésére.
Az eredmények a vadkárelhárí
tás szempontjából is jelentősek.
A vadászszerencse leginkább egy
belga csoportot kísért, akik 46 vad
disznót és 7 muflont lőttek. Egy
másik, nyugat-német csoport öt nap
alatt 47 disznót ejtett el. A legna
gyobb arányú hajtóvadászatok a
keszthelyi erdőgazdaság úrbéri és
sarvalyi, a tatabányai erdőgazdaság

zajlottak le. A külföldi vadászok a
szarvasbőgés óta 50 selejtbikát lőttek
ki.
A vadászok számára kedvező
hír, hogy bővülnek az apróvadas
területek. A ragadozók irtása teljes
erővel folyik, mind kevésbé dézsmál
ják az apróvadállományt, úgy, hogy
most már olyan vidékeken is van
apróvad, ahol eddig nem volt. Soponyán például 650 fácánt telepítet
tek, jövőre elsőrendű apróvadas te
rület lesz itt. Üj apróvadas területet
alakítanák ki Bugacon, valamint a
Mohács-szigeti Lenesen. Igen szép
szaporodásnak indult a fácán és a
nyúl Hajósszentgyörgyön, ahol az
1956. évi árvíz súlyos károkat oko
zott az állományban. A tamási erdőgazdaság bikácsi területén is örven
detes az apróvadszaporulat.

Vadkárelhárítás
— véralbuminnal

Egy liter oltott mésszel hat liter
mésztejet készítünk. Ehhez keverjük
az előzetesen kevés vízben sűrű pép
pé feloldott fekete kristályos vagy
poralakú véralbumint. Majd az oldat
hoz keverünk 2 kg tiszta agyagot
vagy bentonitot. Az így előállított
vegyszermennyiséget megfelelő pu
haságé kefével a csúcshajtásokra fel
kenjük s ez mintegy fél hektár tele
pítés védelmére elegendő. A kenést
egymással szemben szétnyithatóan
összeerősített, mintegy 4—5 cm széles
és 6—8 cm hosszú kettős kefével
vagy a csemete elhajlását melléállí
tott deszkával megakadályozva ha
sonló méretű egyes kefével száraz és
fagymentes időben kell elvégezni. A
frissen kent csemetét kenés után
azonnal száraz homokkal jól be
hintjük.

A téli vadkárok minél hatásosabb
elhárítása érdekében a rendszeres
vadetetés megszervezésén kívül gon
doskodni kell a rágási és hántási ká
rosítások megelőzéséről is. Az ÉRTI
által kikísérletezett és ajánlott eljá
rások közül a legalkalmasabbnak lát
szik a véralbuminos vegyi készítmény
alkalmazása. A fekete véralbumin
korlátlan mennyiségben szabadon be
szerezhető, kilogrammonként 8 fo
rintos áron az Albumin Állati Vér
feldolgozó Vállalattól (Budapest, IX.
Vágóhíd u. 14—18. Telefon: 139—026,
337—594).
A véralbuminos védekezőszer al
kalmazása a következőképpen tör
ténik:

1O
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Balesetelháritó csörlők, liliputi gatterek,
istállóvasalások, melegágyi ablakkeretek
Látogatás a Szentendrei Kocsigyárban

— Mi van a fennakadt fák bal
esetmentesítő csörlőivel?
— Hatszáz darab 1000 kilósat
gyártottunk le; kétszázat 1958-ban és
négyszázat 1959-ben ...
Ezzel a kérdés-felelettel indul el a
beszélgetésünk Mátyus Ferenc fő
mérnökkel az izbégi hegyoldalon te
lepült Szentendrei Kocsigyárban. Az
a kérdésünk, hogy miért állt meg
ennek a kitűnő balesetelhárító szer
kezetnek a gyártása. Megkapjuk a
felvilágosítást:
— Igen, — mondja a főmérnök —
az erdőgazdaságok nagyon meg van
nak elégedve a csörlőinkkel. A szak
értők véleménye szerint jobb, mint
a cseheké. Mi ugyanis módosítottuk,
hogy még biztonságosabb legyen.
Csupán azért nem gyártjuk, mert
nem kaptunk több megrendelést. Ha
kapnánk, folytatnánk. A gyár üzem
kapacitása
azonban
megkívánja,
hogy ne egy-két százas tételekben
érkezzenek ezek a megrendelések.
Rendeljenek négyszázat egy negyed
évre. Akkor megfelelően rá tudunk
állni.
— Hallottunk róla, hogy hamaro
san megkezdik a liliputi gatterek
gyártását, amelyekkel a rövidebb,
egyméteres rönköket lehet felvág
ni... ?
— S amelyekkel komoly megta
karítás érhető el, mert a rövid rön
kökhöz nem kell majd járatni a,
nagy energiafogyasztású normál gattereket. Igen, majd ezt is gyártjuk,
de még egy kicsit messze vagyunk
tőle. Ugyanis Pagonyi elvtárs, az
Északmagyarországi Fűrészek mű
szaki vezetője épp tegnap telefonált,
nehogy megkezdjük a gyártást, mert
az ideküldött rajzok nagyon hibásak.
Ennélfogva egyelőre a rajzoknál tar
tunk. Az első negyedben a műszaki
osztályunk a miskolciakkal együtt
átjavítja a rajzokat. A második ne
gyedben legyártjuk a prototípust. S
aztán majd csakugyan hozzálátunk a
gyártáshoz, — ha kapunk megrende
lést.
*— Természetesen, sok nehézségünk
lesz vele, mert az acélöntések és a
főtengelyek megkovácsolását idegen
vállalatokra kell bíznunk. És már
sehol sincs ezekre kapacitás. No,
persze, ha addig eljutunk, akkor
majd kiharcoljuk.
A tsz-ek fejlesztésének támogatá
sára az erdőgazdaságok vállalták az
istállók, sertéskutricák és juhhodályok készítését. Ezek leszabott fa
anyagát tervszerűen szállítják. Vi
szont a tsz-ek csak akkor mennek
valamire, ha a szükséges vasalást is
megkapják. Ez az elmúlt évben sok
féle nehézségbe ütközött. Ezért a Fő
igazgatóság a Szentendrei Kocsigyár
tól rendelte meg az egész országra
szükséges vasalkatrészeket. Kérdé

sünk, hogyan állnak ezek gyártásá
val?
— Sajnos, nagyon későn, decem
ber végén kaptuk a rendelkezést,
mikor már megvolt az idei tervezés
és nyersanyag rendelés. Ezenkívül a
kapott rajzok is nagyon hibásak és
hiányosak voltak.
— Akkor ez a szép terv füstbe
ment?
— Dehogy — nevet a főmérnök —,
nagy
erőfeszítéssel, de valahogy
megoldjuk. Egy rajzolónk már hetek
óta a Mezőtervnél dolgozik a rajzok
tisztázásán. Lassan már meglesz az
a 35—40 féle alkatrész, legalább
rajzban.
— És aztán?
— Az első negyedév a komoly
gond. Április 30-ig le kell gyárta
nunk 350 tonna vasalkatrészt, ami
1781 mezőgazdasági épület garnitú
rája. Ezt csak úgy tudjuk megoldani,
hogy ebből 190—200 tonnát a rákos
palotai szegkovácsok fognak elkészí
teni ... A második negyedre előírt
1230 garnitúrát már a saját erőnkből
megcsináljuk.
Sajnos, eddig még

nem kaptunk nyersanyagot. Persze,
azért már hozzáfogtunk. A múltévi,
egyéb tervekből megmaradt 10—15
tonnányi vasanyagunkat használjuk
fel.
Ezekután megkönnyebbülten nézünk szét a szűk helyen szorongó,
agyonzsúfolt gyártelepen. Mi is ké
szül itt a kocsigyárban?
Platós-,
stráf-kocsi.
Száz da
rab 2,5 tonnás és száz darab 3,5 ton
nás. Lajt: száz darab vízszállító, het
ven trágyalészállító. Közelítő kerék
pár — az ÉRTI tervei szerint — száz
darab.
Cséplőgéphez
motorkocsi
százkilenc. Takarmányszállító-kocsi
részére kétszáz darab.
Ezenkívül: 210 000 darab melegágyi ablakkeret; 4000 m2 iskolai do
bogó. 800 politechnikai asztal. És
20 000 iskolapad, amiből januárban
3000 darab már el is készült.
Ilyen sokféleség és ilyen nagymé
retű tömeggyártás láttán akaratlanul
is elgondolkozunk: a szocializmust
építő lendület tizenegy év alatt hová
fejlesztette az egykori parasztszeke
rek kezdetleges, kerékpréselő kis
műhelyét!
Mátyus főmérnök is megelégedés
sel gondol erre. S kifejezi reményét,
hogy az elmúlt év II. félévének ered
ményei után ismét elnyerik az él
tizem címet, amit már három ízben
szereztek meg.
Borvendég Sándor

Tél a Mátrában
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MRP füreszlegKív
Scbmidthaus«

uezeloJe

Bevalljuk, kissé irigykedve nézünk
D sízők tarka, vidáman sikló serege
után, miközben öregesen kocogunk
szánkónkkal a Mátra úttalan útjain.
Nemcsak a könnyed gyorsaságot irigyel
jük tőlük, hanem méginkább azt, hogy
ők az erdő téli világában az öröm, a
szórakozás forrásait látják csupán, mi
pedig előre is aggodalmaskodva gondo
lunk arra, hogyan válogassuk majd va
lamilyen rendszerbe a jegyzetfüzetünk
lapjain sorakozó problémákat, hogyan
vessük majd papírra a parádfürdői er
dőgazdaság dolgozóinak törekvését a

dorreti gépállomás műhelykocsija. Reisz
János es Fulop Zoltán szerelőkkel alig
tudtunk néhány szót váltani, siettek
tovább mozgó műhelyükkel
elsőse
gélyt” nyújtani valamely „gyengélkedő”
motorfűrésznek. „A kétezer köbméteres
mozgalom sikere rajtunk is múlik —
mondották —, egy gépnek sem szabad
kiesni a termelésből”.
|^|ielott elidultunk kőrútunkra, Ipsics
1 ■ Lajos szállítási csoportvezető azt
magyarázta, milyen kitűnő eredménye
ket értek el azzal, hogy a szállító- és
termelőeszközöket teljes egészében az
erdészetek gondjára és felelősségére bíz
ták, s hogy az erdészetvezetők, kerület
vezető erdészek, szakelőadók szállítási
ismeretekből es gepkihasználásból is
vizsgát tesznek. Például a lánctalpas
traktorok köbméter teljesítménye tavaly,
a második negyedévben átlagosan 1200
köbméter volt, most egy hónap alatt
megközelítették a 800 köbmétert, vagyis
190 százalékra teljesítették köbméter
tervüket.
A beszélgetésekből, megfigyelésekből
lassanként egységes kép tevődik össze,
amelyen erőteljesen rajzolódik ki a gaz-

dasag hármas törekvése: csökkenteni a
veszteseget, mindjobban bevezetni a
gazdaságos gépi termelést, kialakítani a
munkás-törzsgárdát.
A harmas törekvés eddigi eredmé
nyeit és további céljait Fila József, az
erdőgazdaság igazgatója foglalja össze:
Tulajdonkeppen a tavaly megkezdett,
helyesnek bizonyult úton haladunk
tovább. Elsősorban a szakmai minősé
get, a munkák kivitelezését akarjuk ja
vítani. Minden törekvésünk mögött ott
van az egységes szándék: fokozatosan
felszámolni a két év előtti 6 millió fo
rintos veszteséget. A múlt gazdasági év
ben rendkívül feszített tervekkel dol
goztunk, mégis 3 millió forint ered
ményjavulást sikerült elérni. A mostani
gazdasági ev tervezésénél mar csak
3 800 000 forintos veszteséggel számol
tunk. Annak ellenére számítunk a jobb
eredményekre, hogy a mostani gazda
sági évben mintegy 20 000 köbméterrel
több fát kell kitermelnünk, mint
...... . az
előző évben, mégpedig értékben jóval
gyengébb anyagot, ötven százalékkal
több a gyérítési faanyagunk. A cserállományokból és a rontott erdőkből ki-

halagazdaságosabbra,
jobbra,
dobóra.
Az imént beszélgettünk fent, a hoszszúbérci erdőrészen két kiváló motorKives Vincevel
fűrész-kezelővel
Schmidthauser Józseffel. Kivés a Druzsbának, Schmidthauser az MRP-nek a
mestere, de mindkettőjüket ugyanaz a
cél vezeti: sikerre vinni a kétezer köb
méteres mozgalmat.
Vagy egy órával ezelőtt majdnem
arokba csúsztunk szánkónkkal, mert
félre kellett állnunk, hogy a keskeny,
havas úton elférjen mellettünk a sán-

s távolb

termelendő mennyiség is emelkedett.
Ezeknek az állományoknak a kiterme
lése körülbelül 20 százalékkal több költ
séggel és munkabérrel jár.
Hogyan kívánjuk mégis állandóan
szem előtt tartani hármas törekvésün
ket? Elsősorban úgy, hogy tovább de
centralizáltuk az egyszemélyi felelőssé
get. Az erdészeteket úgy tettük anyagi
lag érdekeltekké, hogy a terveket rész
leteiben is mind a 14 erdészetünk telje
sítse. Helyesnek bizonyult az az intéz
kedés is, hogy a gépeket teljes egészé
ben átadtuk az erdészeteknek, azok ki-

használásáért ok felelősek. Ennek
rendszernek a bevezetése óta a gépek
üzemóra kihasznalasa 26 szazalékkal
növekedett.
kAotorfureszkezelőink 2000 köbméteres
' ' mozgalma is, amelyet szintén az
előző évi tapasztalatok alapján folytatunk, igen jo eredményekkel biztat.
Eddig valamennyi motorfűrész teljesí
tette időarányos tervet, de vannak olyan
kitűnő motorfűrészkezelők is, akik már
december végéig 1200 köbmétert érték
el, vagyis egesz évi tervük 60 százaié-

ßaloldali kép: lánctalpas traKlíI!??2 kaPcsolt hóeke tisztítja
meg az utat a vontatók, teh^ Pkocsik előtt. Középső kép:
egymásután érkeznek a megrj.^t vontatók a recski MÁV
rakodóra. Jobboldali kép:
*}Uak a rönköt a várbükki
magast °«óról
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kát már az első negyedévben teljesítet
Q&cIsO FALVAK
ték. Fakitermelési tervünk 80 százalé
kát géppel végezzük, ami azt jelenti,
ÚJ KAPCSOLATÁRÓL
hogy az idén a géppel kitermelt fatömeg
megközelíti a 70 000 köbmétert a tavalyi
32 OOO-rel szemben.
A falvak lakóinak télen fát és kereseti lehetőséget ad az erdő. Erdő
Az apró választékokat azonnal ki is
gazdaságunk, már hosszú évek óta, több mint száz község lakosságának
közelítjük a vágásterületről a müút
adott munkát télen át. A fakitermelésben évente 3000 falusi ember dol
mellé és ott sarangoljuk. Teljes komp
gozott. Ezenkívül az őszi és tavaszi erdősítések során 500—600 fiatal
lex gépesítésről addig nem lehet szó,
jutott kereseti lehetőséghez.
amíg nem kapunk elegendő közelítő
kerékpárt.
A munkások toborzásától kezdve az erdei munka elvégzéséig min
den emberről külön gondoskodott az erdőgazdaság. Munkaruhával és
A tervek teljesítéséhez, illetve hármas
szerszámokkal az erdészetek látták el a munkásokat. Bonyolult, fárad
célkitűzésünk eléréséhez igen nagy se
ságos munkával járt a munkacsapatok s egyes emberek ellenőrzése és
gítséget ad a munkaverseny, amely
teljesítményeik elszámolása. A sorra létrejövő termelőszövetkezeti köz
szintén új motívumokkal bővült. Minden
ségek és gazdaságunk között ma új kapcsolatok alakulnak ki. Olyan
egyes dolgozó pontosan megkapja évi
féle megállapodásokat kötünk, mint 5—6 évvel ezelőtt az állami gazda
tervét, amelynek teljesítését havonta ér
ságokkal.
\
tékelik az erdészetek. Természetesen az
Az állami gazdaságok téli időszakban fogaterőt adtak a közelítések
erdészetek is kézhez kapják tervüket,
hez és a munkadíjakat gazdaságunk átutalta. A nyári betakarítási mun
majd az ellentervük benyújtása után
kákhoz pedig mi adtunk fogaterőt az állami gazdaságoknak. A munka
úgynevezett fahasználati alapokmányt
elszámolása hasonlóképpen történt. Kézi munkaerőt az állami gazdasá
kapnak. Ez pontosan feltünteti, hogy
gok nem tudtak adni.
milyen mennyiséget kell kitermelniök
A termelőszövetkezeti községekből viszont az idén meg akarjuk
minden egyes vágásterületről. így elér
kapni a fakitermeléshez szükséges, több mint másfélezer embert. S ha
tük, hogy ha az egyes vágásterületekről
a termelőszövetkezet adja a munkaerőt, az nekünk számos előnyt jelent.
nem is termelnek ki több értéket, mint
Elsősorban a termelőszövetkezeti brigáddal munka közben állandóan ott
amennyi ebben az okmányban szerepel,
van a brigádvezető, aki vigyáz, hogy ne történjék szabálytalanság, bal
de semmi esetre sem maradnak azon
eset és rendjén ledolgozzák a munkaidőt. Az egyéni teljesítményeket a
alul.
brigádvezető írja be. Elszámolásunk így könnyebb, mert a termelő
Az állandó munkásgárda kialakítása
szövetkezeteknek vagy havonta, vagy nagyobb munka elvégzése után
szintén jó úton halad. Jelenleg 570 ál
egy összegben utaljuk át a munkadíjat.
landó dolgozó foglalkoztatásával oldjuk
A termelőszövetkezetek részére több szempontból is hasznos lesz e
meg azokat az idényfeladatokat is,
kapcsolat. Jelentősen elősegíti a tagság téli foglalkoztatását. Az új ter
amelyeknek elvégzéséhez a múltban
melőszövetkezetek pénztárába az erdei munkával százezer forintok
1500—2000 dolgozóra volt szükség. Az
kerülhetnek s ez hozzájárul ahhoz, hogy rendszeresen tudjanak munka
állandó, folyamatos munka biztosításá
egység-előleget fizetni. Gazdaságunk ugyanis 10—11 millió forintot fize
val, a kedvezőbb bérezési és jutalmazási
tett ki évente munkabérre. Ezt az összeget a jövőben a termelőszövet
lehetőségekkel elértük, hogy valamennyi
munkát 99 százalékban állandó dolgo kezetek kapják, ha brigádjaikkal elvégzik a fakitermelési és erdősítési
munkákat.
zókkal végeeztettünk, s nem egy állandó
Nagyon lényegesnek tartjuk — mivel az új termelőszövetkezetek
dolgozónk bányából vagy ipari üzemből J
munkarendjének kialakulásában gazdaságunk csaknem összes vezetője,
tért vissza az erdőgazdasághoz.
szakembere részt vesz —, hogy mindjárt kezdetben létrejöjjön a meg
Az elmondottak is világosan mutat
felelő munkaszervezet. Az első lépés ebben természetesen az, hogy a
ják, hogy hármas célkitűzésünk elérésé
tagság javaslatai alapján papíron összeállítják a brigádokat, munka
hez sokkal több gondosságot, felelősség
csapatokat. E brigádok azonban csak a munkában szilárdulnak meg, a
érzetet kell megkívánnunk minden dol
közös munka alakítja ki a fegyelmet. A falvakban jelenleg — esetleg
gozónktól. Viszont ezt is elsősorban
ároktisztításokat, útjavításokat kivéve — nemigen tudnak munkát adni
csak az állandó, az erdei munkát szerető
a brigádoknak. Nálunk azonban egész télen át dolgozhatnak az embe
dolgozóktól lehet várni. Most már jó
rek, és amikor tavasszal megkezdődik a mezőgazdasági munka, már jól
úton haladunk afelé, hogy az erdészeti
összeforrott kollektívák kezdhetik a szövetkezetben a közös, új életet.
munka ipari színvonalra emelkedjék.
Az új termelőszövetkezetek néha megszorulnak pénz dolgában. Egyik
D ízünk abban — mondja befejezésül
napról a másikra nem tudnak ezreket előteremteni. Az ilyen eseteket
u Fila József igazgató —, hogy a be
azzal is elkerülhetik, ha a már közös állományba adott lovakat télen át
szélgetésünk elején említett 6 millió fo
nem etetik ingyen, hanem fuvaroznak velük a gazdaságunknál. Nem a
rint veszteség az erdőgazdaság dolgozói
mi gazdaságunk területén van ugyan Bagola szövetkezeti község, de hal
nak együttes, vállvetett munkájának
lottam, hogy ott a havi 20 forintos munkaegység-előleg egy részét az
eredményeképpen megszűnik. Az együt
erdőgazdasági fuvardíjakból teremtik elő. Ezt a gazdaságunk területé
tes munka már meghozta azt az ered
hez közel eső bármelyik termelőszövetkezet megteheti. A múlt gazda
ményt, hogy az erdőgazdaság két évvel
sági évben egyéni fuvarozóknak 185 000 forintot fizettünk ki. Az idei
ezelőtt kátyúba ragadt szekerét sikerült
tervben 665 000 forintot terveztünk — a kitermelésnek megfelelően —
kimozdítani, sőt a jó útra irányítani.
fuvardíjakra. Ez az összeg is a termelőszövetkezeteknek juthat, ha télen
Most már az a feladatunk, hogy gyor
is okosan gazdálkodnak fogaterejükkel. S hasznot húz a termelőszövet
sabban, határozottabban haladjunk ezen
kezet abból is, hogy betakarítás idején meg mi segítjük fogattal azokat,
az úton.
akik télen nálunk dolgoztak.
Mindezeket a lehetőségeket egyelőre alig használják ki a területünk
höz közel eső szövetkezetek. Baki erdészetünk például emberemlékezet
óta Pölöskéről és Zalaszentmihályról kapta a munkaerőt. Jelenleg egyik
községben levő termelőszövetkezet sem adott munkásokat. A termelő
szövetkezeteknek, a tagságnak tüzelőre, épületfára van szüksége. Igé
nyeiket be is jelentik gazdaságunknál. A közös gazdaságokat ellátjuk
épületfával. Tüzelőanyagot azonban csak úgy tudunk adni, ha ők terme
lik ki.
MEGJELENIK HAVONTA
Sorra felkeresünk tehát minden termelőszövetkezetet, és megbeszél
jük a részletkérdéseket is. El akarjuk érni, hogy a termelőszövetkeze
ELŐFIZETÉSI ÁRA:
tekkel kialakulóban levő új kapcsolatok mindannyiunk javára gazda
egy évre 60 Ft, félévre 30 Ft
ságosan fizessenek.
Szekeres Gyula,
a zalaegerszegi erdőgazdaság igazgatója
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A papírfa gépi kérgezése erdőgazdaságainkban
Erdőgazdaságaink évente mintegy 300 000 m3 erdei
faválaszték kérgezését végzik el.
Ez a mennyiség általában az alábbiak szerint osz
lik meg főbb választékonként.
33 000 m3.
Fenyőrönk
20 000 m3.
Fenyő bányafa
2 000 ms.
Fenyő vezetékoszlop
158 000 m3.
Lomb bányafa
40 000 m3.
Bányadorong
47 000 m3.
Papírfa
Többnyire elegendő a vörödkérgezés, melynél a ké
reg nagy részének eltávolítása után egy vékony, cambium-közeli kéregrész marad a választékon. Kivétel
a papírfa, ennél az ún. fehér kérgezés az előírás: a ké
reg teljes eltávolítása mellett a cambiumot is el kell
távolítani. Gyakorlatilag ez természetesen annyit je
lent — különösen kézi kérgezés esetén —, hogy egy
bizonyos mennyiségű farészt is eltávolítanak.
A vöröskérgezés segít megelőzni a rovarkárt és az
ennek következtében fellépő gombakáros ítókat. To
vábbá elősegíti a faanyag kiszáradását, azonban csak
olyan ütemben, .hogy a száradás ne okozzon a faanya
gon nagyobb repedéseket.
A fehérkérgezés is elősegíti a rovar- és gombaká
rok megelőzését, s a gyors kiszáradást, de azért is
szükséges, mert a faanyag vegyi feldolgozásra kerül, s
itt a kéreg nem kívánatos.
A munkát jelenleg csaknem kizárólag \kézi szer
számokkal végezzük. A kézi kérgezés igen fárasztó és
munkaigényes művelet, a döntés és darabolás munka
idejének 30—60 százalékát teszi ki.
Gläser adatai szerint a kézi kérgezés kalória szük
séglete nyáron 3—7 kg kal/perc, télen 6—10 kg kai/
perc.
Az erdőgazdaságban mind jobban jelentkező mun
kaerőhiány s az emberi erő kímélésére, a termelékeny
ség fokozására és az önköltség csökkentésére irányuló
törekvések a kérgezés terén is sürgetik a munka gépe
sítését. Ennek gazdaságos megszervezését azonban —
mint általában a legtöbb gépesített erdőgazdasági mun
káét — nagymértékben nehezítik speziális 0 dőg?zdisági viszonyaink: a munkaterületek szétszórtsága, ne
hezen megközelíthető volta, továbbá az egyes munka
helyéken végrehajtandó munkák kis volumene.
A gazdaságosság és a lehetőségek figyelembevéte
lével törekedni kell tehát a munka koncentrált elvég
zésére.
Ez azonban egyelőre sokszor nem oldható meg. S
többnyire a koncentrált munkahelyeken — például ki
egyenlítő rakodón — sem áll olyan mennyiségű fa
anyag rendelkezésre, hogy egy-egy gép teljes kapacitá
sát állandóan ki tudjuk használni. Gépeink megválasz
tásánál törekedni kell tehát arra, hogy azok gyorsan
és olcsón áttelepíthetek legyenek, továbbá munkatel
jesítményük olyan legyen, hogy áttelepítésük ne váljék
gyakran szükségessé.
Mindezek figyelembevételéveil választotta meg az
Országos Erdészeti Főigazgatóság a bajai, a győri erdő
gazdaságnál már működő kérgezőgép típusokat:
Jötke 1. kérgezőgép:
Működési elve, hogy egy korongon kúpalkotók
mentén elhelyezett és kúppaláston forgó kések hámoz
zák le a kérgezendő papírfáról a kérget. Műszaki adatai:
súlya: 245 kg; hossza: 160 cm; szélessége: 115 cm; ma
gassága: 150 cm; a motor teljesítménye: 4 LE. A kérgezhető anyag hossza: maximum 120 cm; átmérője: 5—
35 cm; kérgezési teljesítmény: 1—3 m3/óra; szükséges
munikáslétszám: 2 fő.
Stüve ETR 26. típusú kérgezőgép:
Működési elve: az etető nyíláson behelyezett fa
anyagot egy állítható előtolóberendezés viszi előre, mi
közben a faanyagot tengelye körül forgatja. A kérget

forgó tengelyre szerelt 92 darab rugós kalapács veszi
le a kérgezendő fadarabról. A faanyag minőségének
megfelelően mind az előtolás mértéke, mind a kala
pácsos tengely forlulatszáma szabályozható. Műszaki
adatai: súlya: kb. 1000 kg; hossza: 3700 mm; szélessége:
2040 mm; magassága: 1520 mm; meghajtó motor telje
sítménye: 5 kW; kérgezhető anyag hossza: 98—103 cm.
átmérője: 10—25 cm; munkateljesítmény: 2—3 m3/óra:
szükséges munkáslétszám: 2—3 fő; utazóseboss.ége: 6
km/óra.
Tekintettel a szükséges fehérkér géz ésre, valamint
a kérgezendő faanyag aránylag nagy tömegére, a hazai
választékok közül a papírfa kérgezése jelenti a legna
gyobb problémát. A m3 mennyiség azonban nem ad hű
képet a feladat nagyságáról, mivel a kérgezendő felü
let a választék átmérőjével négyzetesen fordítva ará
nyos.
Az alanti ábra világosan szemlélteti, hogy az át
mérő növekedésével négyzetesen csökken a kérgezendő
felület. (Jobboldali ábra.)
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A kérgezés jellemzői: baloldalt a kérgezési ellenállás,
jobboldalt a kérgezendő felület alakulása

A kérgezendő választékok közül a papírfa átmérője
a legkisebb, tehát m3-re vonatkoztatva ennek a kérge
zése a legnagyobb feladat. A különböző fafajok kérge
zése természetesen különböző energia igénnyel jár,
azonban egy fafajon belül is számos olyan körülmény
van, mely befolyásolja a kérgezés energiaigényét. Gaz
daságosság szempontjából nyilvánvalóan az a legked
vezőbb, ha olyon állapotban kérgezzük a faanyagot,
mikor ez az igény minimális.
Ha a faanyag bizonyos ideig szárad, már sakkal
nehezebb eltávolítani a kérgét. Ezért a kérgezőgép jobb
kihasználása érdekében arra kell törekedni, hogy a ter
melés és a kérgezés között minél kevesebb idő teljen el.
A kiszáradt, kérgezetlen anyag vízbemerítését is
szokták alkalmazni, a mi viszonyaink között azonban
ez sok esetben megoldhatatlan, vagy igen költséges. Be
folyásolja a kérgezést természetesen az is, hogy a fát
a nedvkeringés idején, vagy a nedvkeringés szünete
lése alatt vágjuk-e ki.
A frissen döntött fa kérgezési ellenállását külön
böző időszakokban Wilcox fenti grafikonja szemlél
teti. (Baloldali ábra.)
Nehezíti a kérdést a fa víztartalmának megfagyása
is. Ezért a munkát, ha lehetséges 0 C° feletti hőmér
sékleten végezzük. Hideg időben alkalmazni szokták
a kérgezendő faanyag sózását, azonban ez is emeli a
kérgezés költségeit.
Ohlsén az alábbi táblázatban hasonlította össze a
különböző hőmérsékleten végzett kérgezés munkaidejét
a 0 C°-on végzett kérgezés időszükségletét 10Ónnak
véve:
Hőmérséklet
Pinus fajok
Picea fajok

0° alatt —1 —4 —7 —10 —13 —17 —23
100
103 115 131 144 152 157 154
100
111 132 153 160 182 195 190

A táblázat azt is szemlélteti, hogy különböző fa
fajok ellenállása más és más lehet.
A kérgezés helyének megválasztásánál is figye
lemmel kell lennünk a gazdaságosságra, vagyis az
alábbi költségek alakulására.
a) A kérgezőgép fel- és levonulási költsége (amor
tizáció, energia, munkabér).
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b) Faanvagitöbbletmozgatási költségek (szállítási és
rakodási költségek, továbbá a kérgezett és kérgezetlen
anyag előbbi különbségei).
c) A kér/eg értékesítése vagy feil nem használása
esetén az elszállítás költségei.
A hely megválasztásánál természetesen arra is fi
gyelemmel kell lennünk, hogy ott a kérgezési technoló
gia szakszerűen lebonyolítható legyen.
Törekedni kell arra, hogy 1. a faanyagtöbblet moz
gatását a legkisebb mértékre csökkentsük, továbbá 2. a
kérgezőgép kapacitását minél jobban kihasználjuk.

kéregezőgép
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Az ábra egy ideális papírfa kérgező telep helyszín
rajzát mutatja Játke vagy Stüve kérgező gép haszná
lata esetén.
Könnyen mozgatható kérgezőgép esetén mindig
a gépet kell az anyag közelébe mozgatni. A Stüve gép
pel végzett munkánál fokozott mértékben kell ügyelni
arra, hogy a faanyag hossza 98—103 cm között mozog
jon. A merőleges bütük különösen hasítványok kérgezésésél fontosak.
Az elkövetkező években 40 százalékkal emeljük a
kérgezés gépesítési fokát. Ennek következtében számos
erdőgazdaság dolgozik majd az ismertetett, vagy eset
leg egyéb típusú kérgezőgépekikel. Nem lehet azonban
közömbös, hogy miképpen tudjuk majd kihasználni
ezeket a gépeket. A bajai és győri erdőgazdaság terü
letén már folyik a gyakorlati munka az említett gépek
kel. Ha elegendő tapasztalat áll már rendelkezésire, azok
ismertetésére majd visszatérünk.
Balogh Ferenc
főmérnök OEF

/Ijt erdőgazdálkodás
közgazdasági problémái
Még 1958 júliusában közgazdasági előadásokat tar
tottak az eberswaldei főiskolán öt napon keresztül. Az
előadásokon és a vitákban német, cseh és lengyel erdő
gazdasági szakemberek vettek részt. Az ott elhangzott
előadásokat a Berlinben megjelenő Forst und Jagd 1959.
novemberi száma közölte külön mellékletként. Ezek a
következők: J. Capek docens (Brno) A gazdasági inten
zitás befolyása az erdészeti értékszámításra; E. Melzer
professzor (Eberswalde) A tervezés és az értékszámítás
egyes kérdései a Német Demökratikus Köztársaság
állami erdőgazdaságaiban; T. Molenda professzor (Poz
nan) A lengyel erdőrendezés gazdasági alapjai; V.
Sprock professzor (Zvolen) A fanövedék és a fahasználat arányainak különbsége — a csehszlovák gazdasági
élet egyik fontos gazdasági problémája; dr. H. Jeuthe
docens (Eberswalde) Gondolatok a munkaproduktivitás
növelésének és mérésének fogalmához; végül dr. R.
Fromer profeszor (Varsó) A rogovi kísérleti erdészet
gazdasági szervezetének terve különös tekintettel az
erdőüzem hozadékszámíitási módszerére.

Százmillióan vesznek részt
Kína fásítási mozgalmában
A népi Kína óriási területének körülbelül egy tizede
— 110 millió hektár — sivatag, amelynek befásítása
immár népi mozgalommá vált. Mintegy 100 millió em
ber vesz részt a fásítási mozgalomban. Kína felszaba
dulása óta már 1,41 millió hektáron fásítottak a folyók
és csatornák mentén, az oázisok körül pedig véderdő
sávokat létesítettek. A Kínai Nagyfallal párhuzamosan,
átlag 1,5 km szélességben és 5000 km hosszúságban
ugyancsak hozzákezdtek az erdősávok telepítéséhez. A
munka ütemére jellemző, hogy még az idén be is fe
jezik.
A nagyarányú fásításokra és erdősítésekre az eró
zió pusztításainak megakadályozása érdekében is szük
ség van. Kína új, tízéves talaj védelmi munkaterve
68 300 km2 nagyságú területen veszi fel a harcot az
erózió ellen. 1958-ig az eróziónak kitett területek 13,6
százalékát védték meg fásítással és cserjefélék tele
pítésével.

Új stabilizálási eljárás
a somogyi dombvidéken
Az erdőgazdálkodás speciális
feladatai közül az egyik leglénye
gesebb és költségkihatás szem
pontjából is legdöntőbb a szállító
pályák korszerű és olcsó kivitele.
Ez a kettős követelmény a klaszszikus útépítési módszerekkel nem
elégíthető ki, ezért fordult a fi
gyelem a különböző talaj stabilizá
lási módszerek felé.
Az Erdőmérnöki Főiskolán a
szállítóberendezések tanszékének
talajmechanikai részlege már jói
deje foglalkozik a mechanikai és
kémiai stabilizálás problémáival
s egyes erdőgazdaságokkal együtt
működve sikerült is számottevő
eredményeket elérnie. Ez év nya
rán az Erdőgazdasági Tervező Iro
da három mérnökének — Comides

Györgynek, Lutonszky Zoltánnak,
Präger Istvánnak — és a kapos
vári erdőgazdaság műszaki cso
portvezetőjének, Szilágyi József
nek közös elgondolása alapján a
Lipótfa-Kardosfai úton egy kí
sérleti jellegű rövid stabilizációs
útszakasz épült. A kísérletnek az
a célja, hogy felderítse, hogy lehet
nehéz agyagtalajon az eddigi makadámpályás utak helyett olcsóbb,
de jó minőségű, időjárástól füg
getlen szállít ópályát építeni.

Az alkalmazott módszer lényege
az, hogy kellő mennyiségben hoz
záadott mész a magas plasztikusságú talaj szerkezetét kedvezően
megváltoztatja. Az így stabilizált
altalajra, mint teherbíró ágyazatra
felül vízzáró réteggel rendelkező

vékony burkolati réteg kerül.
A rövid kísérleti szakaszon elért
eredmények a kedvezőtlen építési
adottságok, a megfelelő gépek hi
ánya (ellenére is igen biztotóak.
Ez indokolttá teszi a munka to
vábbfolytatását. A feladat most az,
hogy a megépített rövid kísérleti
szakaszt az elkövetkező téli és
koratavaszi hónapokban megfi
gyelés alatt tartsák és jövőre már
hosszabb útszakaszok felépítmé
nyénél alkalmazzák az eljárást.
A várható eredmények igen ked
vezőek mind műszaki, mind gaz
dasági tekintetben, különösen ha
az építéshez biztosítani lehet a
szükséges gépieszközöket. Az OEF
birtokában levő géppark egybe
hangzó vélemények szerint alkal
mas erre és segítségével, vala
mint megfelelő szervezeti feltéte
lek megteremtésével tovább fo
kozhatok a gazdasági eredmények.
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Gyakorlati szempontok
a nemesnyár talajigényének vizsgálatához
Gyakran láthatunk meg nem felelő talajra te
lepített, betegeskedő, fejlődésükben visszamaradt,
sőt sokszor pusztulásnak induló fiatal nemesnyárasokat. Ha megvizsgáljuk ezeknek az állomá
nyoknak a talaját, többnyire magyarázatot kapha
tunk, mi okozza a bajt. Már majdnem minden nemesnyártelepítéssel foglalkozó erdészet és ország
fásítási szerv rendelkezik azokkal az eszközökkel,
amelyekkel maga eldönti, hogy alkalmas-e nemes
nyárnak egyes kérdéses területe. Több erdőgazda
ság pedig most szerel fel talaj vizsgálati laboratóriu
mot ezeknek a feladatoknak a megoldására.
A nemesnyár belterjes viszonyokat kívánó ja,
telepítése előtt ezért nélkülözhetetlen a talajvizs
gálat. Melyek a talajnak e tekintetben legfontosabb

értékmérőtulajdonságai, amelyeket sokszor már
kint a területen meg kell határoznunk? A követ
kezőkben ezeket foglalom röviden össze, azzal, hogy
hosszabb megfigyelések és vizsgálatok adatai alap
ján még további kiegészítésekre szorulnak.
Gyakran veszünk át erdősítésre volt mező• gazdasági területet. Lehetséges, hogy ezek a
talajok mezőgazdasági művelésre tápanyagszegény
ségük folytán nem alkalmasak, de erdősítésük cél
szerű. A mezőgazdasági növények a talaj felső, 60—
80 cm-es szintjéből veszik fel tápanyagaikat, a fák
viszont, s különösen a nemesnyárak, igényesek az
alsóbb szintek iránt is. Ezért erdősítési szempontból
az alsóbb szintek vizsgálata dönti el a talaj minő
ségét. Nagyon sokszor előfordul, hogy 60—100 cm

mélységben már egy rossz szerkezetű, esetleg káros
sókat tartalmazó réteg helyezkedik el. Ilyen eset
ben — ha a mélyebb réteg a gyökerek részére áttörhetetlen, vagy mérgező hatású — tanácsosabb
a területet ezután is mezőgazdasági művelésre hasz
nálni.

ej A talaj fizikai szerkezetének vizsgálata. Ha
• végighúzunk egy kést a szelvény gödör falán,
tájékozódhatunk annak szerkezetbeli állapotáról. A
laza-puha talajban a kés könnyen szalad, a gyöke
rek az ilyen talajba nehézség nélkül be tudnak ha
tolni. A kötött, tömődött talajban megakad a kés.
A nemesnyárak nem szeretik a kötött talajokat.
A kötött talajok részecskéi sok vizet kötnek meg,
de azt nehezen adják át a növényeknek, a gyökerek
sem tudnak jól behatolni, így a fák fejlődése lassú
lesz. A nemesnyárak általában a 30—35-ös kötött
ség mellett érzik jól magukat.
A talaj tömődöttségét szintén nagyon fontos
• megvizsgálni. Lehet, hogy talajunk kötöttsége
megfelelő, a csemeték növekedése mégsem felel meg
a várakozásunknak. Az ilyen talajban kevés a le
vegő, rossz a talaj élet, a gyökerek behatolása ne
hézkes. A talaj tömöttségét, illetve pórustérfogatát
a kötöttségi szám nem mutatja meg. Az eltömődés
sokszor mechanikai behatás következménye, tapo
sásé, legeltetésé stb. Ezen azonban aránylag könynyen tudunk segíteni: minél mélyebb talajlazítás

sal. A tömődöttség vizsgálatát az említett késpró

bával végezhetjük a helyszínen.
Az egyes talajféle ség eket három fő csoportba
• különítjük el: agyag, vályog, homok. Ennek
meghatározása szintén feladatunk.
A talajok kémhatása. Tudjuk, hogy minden
élőlény csak bizonyos kémhatások között tudja
kifejteni élettevékenységét.
A nyárak esetében 5,5—7,5, 8 közötti pH ér
ték mondható optimálisnak. A pH emelkedését a
nem kívánt mennyiségben levő mész segíti elő,
vagy a káros sók, főleg a szóda.
A mésztartalom. A sok mész nem kívánatos,
• egy bizonyos mennyiség felett pedig káros.
Fiziológiailag. szárazzá teszi a talajt, a gyökerek
számára mérgező. A magas: 10 százaléknál több
meszet tartalmazó talaj a sósav hatására szinte rob
banásszerűen pezseg. Előfordul, hogy a felső talajszint savanyú, ugyanakkor 30—40 cm-re sok meszet
találunk. Vizsgálati eszközünk 10 százalékos sósav.
Tíz százaléknál ne legyen több a mész azokban a
talajokban, ahová nemesnyárat telepítünk.

B

A fenolftalein hatására a szóda a talajoldat• a bán azonnal rózsaszínt vált ki. Vigyázni kell,
mert állás után a mész is megfesti az oldatot. Nemesnyáraink talajában ne legyen szóda és ne legyen
magas az összsó-tartalom se.
A talajmélység megmutatja, hogy a nyárak
• gyökerei milyen mélyre hatolnak, hogy fel
vegyék a tápanyagokat. A talajmélység feltétlen
érje el a 180—250 om-t. Eddig a mélységig semmi
képpen sem engedhető meg komoly talajhiba. Ha
a gyökér beteg talajrétegbe ér, csúcsszáradás kö
vetkezik be.
Talajvízszint mélysége. Sokszor figyelmen kí• vül hagyjuk, pedig a nyárak nagyon igénye
sek a talaj jó vízgazdálkodására. A talajvízszintet
legjobb a nyári szárazabb, kritikus időben meg
állapítani. Elég, ha a környék kútjainak vízmély
ségét nézzük meg. A nyárak sem a túl magas talaj
vizet, sem a túl mélyet nem szeretik. Lehetőleg 150
cm-nél ne legyen magasabban a talajvíz, de 2,5—
3 m-nél mélyebben se. A talaj vízvezetőképessége
szerint természetesen változhat a mélység. A jó víz
emelőképességű talaj a mélyebben levő talajvizet
is felhozza a gyökérzónába. A Nyírségben például
nagyon fontos a vízgazdálkodás szempontjából a
kovárványos rétegek mélysége. Ezek a rétegek
megkötik a vizet és így sokszor egészen rossz homo
kokon is szép állomány fejlődik. Ez nagyban emeli
a Nyírség homokjainak minőségét. A kovárványos
rétegek elhelyezkedését és mélységét szintén a kés
sel észlelhetjük.
A külső vizsgálatok után sokszor indokolt a
belső vizsgálat is, amely a szóda, az összes só, a
mész és a humusz mennyiségi, százalékos kimuta
tásából áll. Ugyancsak belső vizsgálattal állapíthat
juk meg a kötöttséget, a talaj vízmegkötő és víz
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emelő képességét is. Nem minden talajrétegből kell
mintát venni, csak abból, amelyet szükségesnek
tartunk alaposabban megvizsgálni.
sszefoglalásul megállapítható, hogy a nemes
nyárak igényeit a legjobb talajaink elégítik ki
igazán: a mély öntéstalajok, amelyeknek kifogás

talan a szerkezetük és vízgazdálkodásuk. A nemesnyárak talajigénye sem egyforma ugyan, mert pél
dául az óriásnyár külterjesebb talaj viszonyokat is
elbír. Itt viszont könnyebben esik áldozatul a nyár
ráknak. Az újabb nyárhibridek megfigyelése is
folyik, milyen a talaj iránti igényük.

örömmel olvastam az Erdőgazda
ság és Faipar vitaindító cikkét az
erdészlakások tervezéséről. A cikk
író helyesen állapítja meg, hogy ne
künk, erdészeti szakembereknek te
vékenyen részt kell vennünk a ter
vek elkészítésében.
Nézetem szerint
a tervek teljes uniformizálása
helytelen lenne.
Természetesen ezzel nem azt mon
dom, hogy a második ötéves tervben
felépítendő 500 erdészlakásra 500
különböző tervet készítsünk. A kü
lönböző helyi viszonyok azonban
több tervtípus készítését indokol
ják. Feltétlenül elő kellene írni bi
zonyos normákat, így: légköbméter,

költségkeret, fürdőszoba, irodahelyi
ség stb., s ezek alapján több orszá
gosan elfogadott, illetve javasolt tí
pust elkészíteni.
Nagyon szükségesnek tartom az
irodahelyiséget
valamennyi tervben. Ez a helyiség
az erdész adminisztrációs munkájá
nak elvégzésére, iratok tárolására,
sőt ügyesen berendezve vendégszo
bának is használható lenne.
Külön vendégszobával
ellátott erdészlakás tervezését ja
vaslom az ÉRTI azon kísérleti terü
leteire, ahol 10—15 évre vagy ennél
is hosszabb időre állítottak be kí
sérleteket.
Szükségesnek- tartom,
hogy az állami vadászterületeken
építendő erdészlakásokban szintén

A káros sók jelenléte semmi esetre sem kívá
natos. így szükséges a glej kimutatása vörösvérlúg-

sóval. A talajra sósavat, majd desztilláltvizet ön
tünk. Ha ez megkékül, a talajban glej van. A glej
egyébként szemmel is észlelhető: kékesszürke
színű.
A talaj tápanyagtartalma, különösen a N-gazdálkodása, szintén Jfígjyelmet érdemel. Külföldön
például elárasztással szennyvizet vezettek a nyár
ültetvényre és ez nagymértékben serkentette a fák
fejlődését.
Kolonits József

legyen vendégszoba, ahol el lehet
helyezni a bel- és külföldi vadász
vendégeket. Kivételes eset, ha kü
lön vadászház van. A vendégszobát
lehetőleg úgy kell tervezni, hogy a
fürdőszoba mellett legyen, vagy azt
legalább a folyósón, előszobán ke
resztül lehessen megközelíteni.

Mivel erdészházaink
többnyire
magányosan épülnek és a légmozgás
erős hatást gyakorol rájuk, ezért
javaslom a helyiségek tömbös
elhelyezését
az épületben.
Erdészetünk területén én ilyen er
dészlakást terveznék, amilyet a mel
lékelt rajz mutat.

Eger

A villanyáramot még nem tudjuk
mindenütt bevezetni, mert az ko
moly befektetést és üzemi költséget
igényelne. Szeretném felhívni a fi
gyelmet a helyi energiaforrások fel
használására. Bővizű, gyorsfolyású
hegyi patakokat, felduzzasztott vizű
síkvidéki patakokat viszonylag ol
csón felhasználhatunk áramfejlesz
tésre. Az üzemköltség — a motoros
áramfejlesztővel szemben — mini
mális. Erdészetünk területén például
két lakás világítását lehetne megol
dani helyi energiával.

Szükségesnek, esetleg kötelezőnek
tartom
a vízvezeték beszerelését
minden épülő erdészlakásba. A ve
zetéket egy udvari kút táplálja, me
lyet vederrel vagy kézi szivattyúval
kell felszerelni, hogy az udvaron is
kezelhető legyen. A vízvezeték be
szerelését még akkor is szükséges

ig
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nek tartom, ha a villanyenergia
ellátás nincs megoldva. Egyik szol
gálati
ikerlakásunk
vízvezetékét
kézi szivattyú táplálja. A padlás
téren elhelyezett és kellően hőszige
telt 1000 literes tartály a két lakást
bőven ellátja vízzel (fürdőszoba is
van). Igaz, hogy néha áldozni kell
egy-egy félórát a szivattyúzásra, de
még mindig kényelmesebb a lakás
ban vizet húzni, mint sáros, esős,
havas időben vederszám hordani a
vizet. S ha megoldódik a villany
energia ellátás, egyszerűen egy mo
toros szivattyút kell beiktatni a kézi
szivattyú helyett. Ezt legegyszerűbb
a padlásfeljáróban vagy a lakáson
kívül, védett aknában elhelyezni.
Utoljára hagytam, de sürgősségi
sorrendben első helyre állítanám

A tervezőnek mindenekelőtt figye
lembe kell venni, hogy az erdészház
egyben üzemi, szolgálati célokra is
szolgál. Meg kell szüntetni azt, hogy
az erdész a vele hivatalosan érint
kező személyeket, esetleg népes kül
döttségeket kénytelen legyen szemé
lyi célokat szolgáló lakásában fo
gadni. Tehát, amikor alapfeltételnek
vesszük, a legalább kétszobás, össz
komfortos (fürdőszoba, WC, élés
kamra) lakásnak személyi haszná

kerített baromfiudvar és mögötte ki
sebb gyümölcsös, veteményes kert
gondos gazdát mutat és jóleső lát
vány a szemnek. Az ilyen helyen szí
vesen teljesít szolgálatot az erdész,
akinek ma mqg — jogosan — meg
nőtt a kultúrigénye.
Mellékelek egy kis alaprajzot,
amelyen rajzban is elmondom véle
ményemet. Változás annyi lehet még
a rajzon és a valóságban, hogy egy
kisméretű ajtót lehetne nyitni az

latra való biztosítását, kell még egy
megfelelő nagyságú — 3 X4 m —
iroda helyiséget és egy legalább 2X3
m-es üzemi raktárhelyiséget is biz
tosítanunk. Ott pedig, ahol az erdész
kezelésében hátasló vagy állandó fo
gat is van, külön takarmánykamrát
kell építeni. A társadalmi tulajdont
a raktárban is el kell választani a
magántulajdontól, ehhez pedig helyi
ség kell! Akkor azután rendet köve
telhetünk ezen a téren is.
Meggondolandó volna, ha nem is
mindenütt, de a dombvidéken, át
venni az alpesi emeletes épületfor
mát, amelyben a lakókonyhán és
mellékhelyiségeken kívül a földszin
ten volnának az üzemi célt szolgáló
helyiségek (iroda, raktár) és az eme
leten a lakószobák.
Nem szabad megfeledkezni arról,
hogy az erdész általában kénytelen
kisebb-nagyobb mértékben gazdál
kodni és ehhez tágas udvarra és
több melléképületre van szüksége.
Nem szabad eltakarékoskodni a
ház körüli kerítést sem, mert más
ként nem lehet rendet tartani a ház
körül. Egy csinos virágos élőkért, el

irodahelyiségből a konyhába és egy
ajtót külön a raktárból az udvarra.
Az előbbi megkönnyítené pl. az er
dész távollétében a családnak a tele
fonhívás felvételét, és általában ma
gának az erdésznek is a lakással
való összeköttetését.
A mellékhelyiségek terveként el
fogadható a lapban közölt alaprajz,
azonban árnyékszékkel kellene ki
egészíteni, mert, ahol a vízöblítés
nem oldható meg, ott az a lakásban
nem helyezhető el. Esetenként ki
kell egészíteni a melléképületeket
sütőkemencével is.
Lehet, hogy elgondolásom többe
kerülne, mint az előbbi típusok sze
rinti építkezés, de talán az volna a
helyesebb, ha a szükségeset és a gaz
daságosat így próbálnánk összehan
golni, hogy a szükséglet se kerüljön
háttérbe.
Sajnos, területünkön nincs egyet
len erdészház sem, mely minden
igényt kielégítene, úgyhogy ideális
gyakorlati példát nem tudtam fel
hozni. Hibásat meg, gondolom, úgyis
ismer mindenki.
Holy Zoltán

a távbeszélő bevezetését minden
erdészlakásba.
Szerintem ez lenne az erdészlakás
legszociálisabb berendezése. Gondol
juk el, mennyire szüksége van a te
lepülésektől távol lakó erdésznek
távbeszélőre. Betegség, baleset ese
tén azonnal orvost hívhat, enélkül
pedig esetleg órákat kell gyalogol
nia, mikor egy emberi élet megmen
tése perceken múlhat. Erdőtűz ese
tén is segítséget hívhat, sőt megad
hatja a tűzoltók kivonulási irányát.
Mindezeken
kívül
legnagyobb
haszna a mindennapi munkában mu
tatkoznék. Nem kellene minden
apróságért bejárni az erdészetre, s
az erdészeteknek sem kellene sürgős
esetekben küldöncöket szétküldeni.
Vajon mennyi más hasznos dolgot
tudnánk csinálni egy-egy kerületben,
míg egy körözvénnyel egyik kerület
ből a másikba vándorolunk? Meny
nyivel gyorsabb lenne egy-egy intéz
kedés, ha távbeszélőn lehetne továb
bítani?
Ezeket tartom a legfontosabbnak
az újonnan építendő vagy korszerű
sítendő erdészlakásokkal kapcsolat
ban. Remélem, hogy sok erdésztár
sam hozzá fog szólni a kérdéshez,
mert csak így lehet minden vidék
nek és igénynek megfelelő erdész
lakásokat tervezni.
Vízvári Ferenc
erdőmérnök, Üj várfalva

*
Nagyon időszerű problémát vetett
fel a Milyen legyen az erdészlakás
című vitaindító cikk. Erdészeink
nagy része a múltból örökölt ura
dalmi erdészházakban lakik és nem
sok „komfortot” élvez benne. Az
utolsó tíz év alatt erdőgazdaságunk
területén épült, új erdészházak pe
dig elsősorban a takarékosság je
gyében készültek és nem elégítik ki
az erdész sajátos igényeit. Azt hi
szem, azok sem laknának bennük
szívesen, akik tervezték őket! Gon
dolom a vita során azt a körülményt
figyelmen kívül kell hagyni, hogy
milyen gyenge volt ezeknek a taka
rékos típusházaknak a kivitele is. Ez
egy külön regényt töltene meg. (pl.
krisztinabereki erdészház).
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ÜZENET SÄNDORRETRÖL
A műhelykocsi most tért vissza
kőrútjáról, a mozgó szerelőbrigád
tagjai beszámolnak munkájukról,
észrevételeikről Farkas Imrének, a
géptelep vezetőjének. A mátrai erdő
gazdaság sándorréti géptelepének
élete talán sohasem volt ilyen moz
galmas, mint ezekben a téli hetekben.
— Húsz druzsba és 20 MRP dolgo-

tené munkánkat, ha a erdészetek
pontosabb hibajelentéseket adnának.
— Igen helyes az erdőgazdaság
vezetőségének az az intézkedése,
hogy a gépeknek az erdészetekbe
történt kihelyezésével egyidejűleg
tanfolyamokat tartanak az erdészeti
dolgozók számára a gépismeretből, a
gépek kihasználásáról és a szállítási
feladatok leggazdaságosabb, komplex
megoldásáról. Mi azt szeretnénk
üzenni az erdészetek vezetőinek és
dolgozóinak, hogy minél nagyobb fe
lelősségérzettel vegyenek részt eze
ken a tanfolyamokon!
S ha már vállaltuk ennek az üze
netnek a továbbítását, nem zárkóz
hatunk el egy másik üzenet közvetí
tésétől sem. Reisz János motorfűrész
szerelő küldte a motorfűrészkezelők
nek.

Illetményföldön
tilos fenyőfát telepíteni

Fára szerelhető fűrészlánckösiörű. Druzsbához, MRP-hez, fűrészgéphez egyaránt
használható. Szakra Károly újítása

zik a fakitermelésnél, — mondja
Farkas Imre — Gyakorlatilag kézi
eszközökkel nem is folyik kiterrríelés,
érthető, hogy megnövekedett a gép
telep munkája. És számítsuk hozzá
ehhez, hogy a gépi szállító eszközök,
vontatók, lánctalpasok teljesítménye
is felszökött a komplex termelés —
szállítás kiterjedtebb bevezetése, a
fogatok anyagmozgatásának csök
kentése óta. A gépek nagyobb igény
bevételével arányban növekedett a
javítási igény is.
— A géptelep munkájának inten
zitása ebben a gazdasági évben 13
százalékkal növekedett, de év végéig
fokozatosan 23 százalékkal akarjuk
emelni. Üjabb gépkocsit állítunk be,
hogy egyszerre több helyre és gyor
sabban eljuthassanak szerelőink. A
távolságok nagyok, 50—60 kilométe
res körzetre terjed ki a géptelep ha
tósugara, tehát nélkülözhetetlen a
gyors mozgási lehetőség. Megkönnyí-

Reisz János druzsba-szerelő
végez

nagyjavítást

Az Erdészeti Értesítő ez évi 3. szá
mában az OEF erdőgazdasági főosz
tálya közleményt adott ki, amelyben
megszünteti az illetményföldeknek
fenyőtelepítés céljára történő fel
használását.
A
főigazgatóságnak
ugyanis tudomására jutott, hogy er
dőgazdasági dolgozók illetményföld
jükön több helyen fenyőfácska —
karácsonyfa — értékesítés céljából
fenyőtelepítéssel foglalkoznak. Mint
hogy az ilyen üzletszerű fenyőfácska
— karácsonyfa — értékesítés az er
dőgazdasági dolgozók munkakörének
ellátásával összeférhetetlen s vissza
élésekre ad lehetőséget, az illet
ményföldek ilyen hasznosítása nem
engedélyezhető. Az ilyenszerű fel
használás ellenkezik is az illetmény
föld-juttatás céljával. Az erdőgazda
sági főosztály felhívja az erdőgazda
ságok igazgatóit: intézkedjenek az
illetményföldeken folytatott fenyő
telepítések mielőbbi felszámolása ér
dekében.

fejlődnek
az Erdőmérnöki Főiskola
nemzetközi kapcsolatai
Az Erdőmérnöki Főiskolának
sikerült jelentős nemzetközi kap
csolatokat kiépíteni a baráti álla
mok erdőmérnöki főiskoláival. Gál
János igazgató a zvoleni és a szó
fiai erdőmérnöki főiskolán tett lá
togatása alkalmával baráti együtt
működési megállapodást kötött a
két főiskola rektorával. Ennek
alapján a három főiskola — a
sopronit is beleértve — minden év
szeptember 30-ig tervet dolgoz ki
a következő tanévben való együttmunkálkodásra. Ez kiterjed töb
bek között a tantervek, tanköny
vek, dokumentációs anyag, tudo
mányos kutató munkatervek köl-

— A motorfűrészkezelőknek több
mint a fele megértette már — hang
zik az üzenet — milyen fontos a mo
torok állandó gondozása, karbantar
tása. Élvezet nézni például, milyen
nagyszerűen dolgoznak jól karban
tartott
gépükkel
Kivés
Vince,
Schmidthauser József, Pallagi Béla.
Meg is látszik ez munkájuk eredmé
nyén, ide a bérlistájukon is. Sajnos
azonban ismerünk még olyan motor
fűrészkezelőket, akiknek a gépéből
szinte naponta elvész egy-egy csavar,
akiknek a gépe valósággal sír az ola
jozás, a zsírozás -után. Vajon hogyan
tudnak részt venni a 2000 köbméteres
mozgalomban azok a fűrészkezelők,
akik elmulasztják a napi karbantar
tást, a csavarok meghúzását, a rend
szeres zsírozást? Mi a lehetőség sze
rint gyorsan segítünk a bajokon, ki
javítjuk a hibákat, de legcélszerűbb
mégis a hibák megelőzése.

csönös cseréjére. A főiskolák köl
csönösen részt vesznek egymás
tudományos ülésszakán, konferen
ciáin stb. Sor kerül a főiskolai
kulturcsoportok cserelátogatására,
lehetővé válik a hallgatók cseréje,
valamint az oktatók nyári tanul
mányútja is. A megállapodás ér
telmében idén a zvoleni főiskola
hét oktatója látogat el a főisko
lára, valamint a faipari üzemekbe.
A soproni főiskola igyekszik
nemzetközi kapcsolatait tovább
építeni. Elsősorban a leningrádi
és az eberswaldei főiskolával kí
ván az eddigihez hasonló együtt
működési megállapodást kötni.

Adatszolgáltatás
a használatonkivüli
gépekről
Az Országos Erdészeti Főigazgató
ság vezetője a használaton kívüli gé
pekről 49—5/67/1959. szám alatt
adatszolgáltatást rendelt el. A szük
séges adatokat minden fél évet kö
vető hónap 15. napjára kell az OEF
tervgazdasági főosztályának meg
küldeni.

Tanfolyam az erdőgazdaságok mű
szaki osztályvezetői és gépesítési elő
adói számára. Az idei nyáron az
Erdőmérnöki Főiskola az Országos
Erdészeti Egyesület gépesítési szak
csoportjával közösen az erdőgazda
ságok műszaki osztály vezetői és gé
pesítési előadói számára tovább
képző tanfolyamot rendez. Az elő
zetes tervek szerint a tanfolyamon
tizenhat előadás hangzik majd el.
Ezek az előadások már el is készül
tek és sokszorosítás után a tanfo
lyam résztvevőinek előzetesen meg
küldik, hogy felkészülhessenek az
anyag feldolgozására. Komoly lépést
jelent ez a rendszeres erdőmérnök
továbbképzés megvalósításának út'
ján.
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Anna Vasziljevnának az ötödik
ben kellett megtartania első óráját.
Alig hallgatott el a tanítás kezdetét
jelző csengetés, amikor a tanterembe
lépett. A gyerekek felállva üdvözöl
ték.
— Ma a főnévről fogunk tanul
ni... A főnév arra a kérdésre felel:
ki, kicsoda, mi, micsoda? Például:
mi ez? könyv ...
— Bejöhetek...?
A félig nyitott ajtóban egy kis le
gényke állott, kopottas filccsizmá
ban, amelyről olvadozott a rátapadt
hó. A fagytól piros, kerek arc lán
golt, mintha céklalével kenték volna
be. Sapkája prémje és szemöldöke
még zúzmarás volt a fiúnak.
— Már megint későn jössz, Szavuskin! — A fiatal tanítónő hangjá
ban inkább panasz csengett, mint
szidás.
Szavuskin beleegyezésnek vette a
tanítónő szavait, belépett, gyorsan
levetette a kabátját és padjába sie
tett.
A fiú késése felbosszantotta a ta
nítónőt. Ezeket a késéseket már kol
léganői is emlegették. Legutóbb ép
pen a földrajz tanárnő, akiről — kü
lönös módon — mindig az éjjeli pá
vaszem jut az eszébe ...
— Értettétek...? — fordult hirte
len ismét az osztály felé.
— Igen! Igen! — hangzott kórus
ban a válasz.
— Na jó! Akkor mondjatok nekem
példákat!
Néhány pillanatnyi csend követke
zett, majd egy bátortalan hangocska
szólalt meg.
— A cica...
— Helyes ... — mondta Anna Vasziljevna, és ebben a pillanatban
úgy tetszett neki, mintha az egyik
kisgyerek tavaly is éppen a cicát
mondta volna első példaként. De az
is lehet, hogy téved... Úgy látszik,
megtört a jég, mert most már min
den oldalról kiabálni kezdtek a gye
rekek:
— Ablak ... asztal... ház... út...
város...!
Hirtelen, mintha most ocsúdnék.
Szavuskin állt fel és harsányan kiál
totta:
— A téli tölgy!
A gyerekek nevetésben törtek ki.
— Csend! — csapott tenyérrel az
asztalra Anna Vasziljevna.
— A téli tölgy! — ismételte meg
Szavuskin, mintha észre se vette
volna a többiek nevetését, vagy a ta
nítónő felkiáltását. Nem úgy mond
ta, mint a többiek, a szavak úgy tör
tek elő belőle, mint valami vallomás,
mint valami boldog titok, amelyet
nem tudott már tovább tartani csordultigtelt szívében.

A tanítónő nem értette a gyerek
különös izgatottságát. Ingerültségét
leplezve szólt a kipirult fiúra:
— Miért mondod, hogy téli tölgy?
Mondd egyszerűen: a tölgy ...
— Miért csak tölgy? Mi az: a
tölgy? Nem! A téli tölgy! Igen, a téli
tölgy! Az a főnév!
>— Ülj le, Szavuskin! Látod, ez
azért van, mert mindig elkésel az
iskolából! A „tölgy” az a főnév, és
az, hogy „téli”, olyan szó, aminek a
szerepét még nem tanultuk. A szü
netben gyere be hozzám a tanári
szobába, szeretnék beszélni veled!
*
— Ülj le! — mondta a fiúnak,
amikor az a tanári szobába lépett.
— Légy szíves, mondd meg nekem,
miért késel az iskolából?
— Én azt egyszerűen nem tudom,
Anna Vasziljevna! — Eközben olyan
magyarázó mozdulatot tett kezével,
mint egy felnőtt. — Egy óráig tart
az út idáig ...
— Nem szégyelled magad, ilyet
mondani, hogy neked egy óra kell
ahhoz, hogy ideérj?
— Én nem az országúton jövök,
hanem a rövidebb úton, egyenesen
az erdőn keresztül... — mondta
Szavuskin, mintha ezen ő maga cso
dálkoznék legjobban.
— Ez szomorú, Szavuskin! Nagyon
szomorú! Feltétlenül beszélnem kell
a szüléiddel...! Reggel megy édes
anyád munkába?
— Nem, második műszakban dol
gozik, három órától.
— Na, az éppen jó. Két órakor
végzek a tanítással... el fogsz kí
sérni hozzátok...
#
Az ösvény, amelyen Szavuskin
Anna Vasziljevnát vezette, mindjárt
az iskola mögül indult. Amikor az
erdőbe értek, és a fenyők hóval meg
rakott ágai ismét összezárultak mö
göttük, hirtelen egy egészen más, el-

j-ekit a tfy...
Fehér a táj, a hó szitál,
A szél fenyőt, juhart cihái,
Az ég-búrát befújta ón,
A szél zenél tetőn, ajtón.

Mező s határ, de árva még,
Ezüstfehér a vászna még,
A lágy pihék a szél zenén
Libegnek zsongva fák hegyén.
Csillan a dér a tó szemén,
Lenéz a hold éj ereszén,
Az égbolt kúpja fénylő acél:
Ablakában kinyílt a tél ...

Kapornaky Gyula

varázsolt világba kerültek, ahol kü
lönös csend honolt.
A kis ösvény a patak mentén fu
tott, majdnem párhuzamosan vele.
Engedelmesen követte kanyargásait,
majd átvágva rajta, megint csak
mellette tekergőzött. Olykor-olykor
szétnyíltak a lombok, s szabaddá tet
ték az utat és a kilátást a napfényes,
ezerszer-ezer parányi csillaggal csil
logó tisztásra, amelynek hószőnyegét
nyulak nyomai szelték keresztülkasul, mint valami óriási óralánc
szemei, s mind az erdő titokzatos
homályába vezettek. Amarrébb lóhe
realakú nyomok tarkították a csil
logó hótakarót.
— Jávorszarvas járt erre... —
mondta Szavuskin, mintha egy jó is
merőséről beszélne. Észrevette, hogy
a tanítónő nagy érdeklődéssel nézi
a nyomokat. — Nem kell félnie ...
— tette hozzá megnyugtatólag. —
Nem bánt senkit...
Majd ismét előre sietett, és erő
sen meghajolva, figyelmesen nézett
körül. Széthajtotta a fák ágait, s
előre mutatott. A kis tisztás köze
pén, fényözönben, csodálatosan és
hatalmasan, mint valami monumen
tális székesegyház, ott állott ragyogó
fehér köntösében — a tölgy. A téli
tölgy... Ügy látszott, mintha a többi
fa hódolattal venné körül, hátra
lépve, hogy annál jobban, annál tel
jesebben tűnjék elő a tölgy minden
szépsége, hatalmassága ...
— Ott! Ott! A téli tölgy! — kiál
totta Szavuskin.
Anna Vasziljevna arcán különös
melegség futott át. Ügy érezte, hogy
az a csodálatosan szép fa ott, a tisz
tás közepén fehér koronájával felé
int, őt üdvözli.
Szótlanul álltak néhány pillanatig,
majd Szavuskin hirtelen előrefutott,
és egy hócsomót kezdett görgetni,
amelyre földdarabok és hullott leve
lek voltak tapadva. És a kibontott
kis földteknőben ott feküdt egy kü
lönös kis gombóc, hullott levelekbe
csavarodva. A leveleken keresztül
kis tüskék bújtak elő, és Anna Va
sziljevna
mosolyogva
állapította
meg, hogy az egy sündisznó. Sza
vuskin ismét ráhengerítette a földés hócsomót, aztán a fa egy messzi
kinyúló gyökeréhez szaladt. Meg
piszkálta a havas avart, és egy kicsi
barlangot tett szabaddá, amelynek
nyílásában parányi jégcsapok tün
dököltek. A barlang mélyén pedig
egy barna hátú béka aludt...
— Tetteti magát! — nevetett Sza
vuskin. — Mintha halott lenne! De
ha a nap felmelegíti, hű, milyen
fürgén ugrál megint.
Tovább futott, hogy egész kis biro
dalmán keresztülvezesse tanítónőjét.
Anna Vasziljevna együtt örült a
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gyerekkel, egészen elmerült a szá
mára eddig ismeretlen, titokzatos
világban, a téli erdőben. Egyik bo
kortól a másikig, egyik fától a má
sikig, Szavuskinnak mindig volt
mondanivalója.
Mintha álmából rezzent volna fel,
amikor az egyik tisztás szélén így
szólt a gyerek:
— Milyen kár, hogy anyát már
nem fogjuk otthon találni...
A tanítónő órájára nézett. Negyed
négy volt. Hirtelen megriadt, de ma
gában
mosolyogva gondolt arra,
hogy ez a kis emberke most be
csapta őt. Mégsem haragudott. Ez a
kis csel kellett, hogy megértse: mi
lyen csodálatos a téli erdő — a téli
tölgy... Szólni azonban így szólt a
gyerekhez:
— Látod, Szavuskin, erre mond
ják, hogy nem mindig a legrövidebb
út a helyes! És tudod mit? A jövő
ben gyere csak te is az országúton...
Szavuskin nem felelt, csak lehaj
totta a fejét.
Anna Vasziljevna egészen meg
döbbent. Hát lehet valamit ennél
jobban, ennél érthetőbben kifejezni?
Különös fájdalmat érzett a szívé
ben.
— Köszönöm a sétát, Szavuskin ...
És ... ha akarod, gyere tovább is
ezen az úton az iskolába...
Szavuskin szeme felcsillant, sze
rette volna megígérni, hogy ezután
soha nem fog elkésni... de félt,
hogy nem tudja megtartani az ígé

retét. Felhajtotta kabátja gallérját,
jobban fejébe nyomta a sapkát.
— Visszakísérem ...
— Fölösleges, egyedül is vissza
találok ...
Anna Vasziljevna az út végén
megállott egy pillanatra, visszané
zett az alkonyi fényben tündöklő
óriási tölgyre, és akkor vette észre,
hogy Szavuskin még mindig ott áll,
messziről figyeli őt, és feléje int.

ra
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Egyszerre megértette, hogy ebben a
csodálatos téli világban nem is a téli
tölgy, hanem ez a kis ember a leg
bámulatosabb, kopott csizmájában,
szegényes kabátjában, a hazáért el
esett katona és a fürdőben dolgozó,
kimosott kezű asszonyka fia, aki
tele van csodálatos titkokkal...
Visszaintett neki, és újra elindult
az ösvényen ...
Fordította:
Antalfy István

JCJI
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A Fővárosi Tanács Mozgóképüzemi
Vállalata és az Erdőgazdaság és Faipar
irodalmi pályázatot hirdet a XII. Szovjet
Film Ünnepe alkalmából. A pályázat fel
tételei:
1. A pályázaton a lap minden olvasója
részt vehet több munkával is. Jeligét
vagy nevet és lakcímet minden pálya
munkán fel kell tüntetni.
2. Pályázni lehet a következő filmek
ről írott kritikával, értékeléssel, dolgo
zattal:
A béke első napja.
Kezedben az élet.
Egy kislány keresi az édesapját.
Fantasztikus utazás.
Két fiú egy kislány.
Számíthatsz rám.
A csodálatos malom.
A csuka ajándéka.
3. A pályaművek terjedelme 2—4 ritkán
gépelt oldal lehet, vagy ennek megfelelő
kézzel írott szöveg.

pá£y,áz,at
4. A pályázatokat lapunk szerkesztősé
gébe kell beküldeni — Erdőgazdaság és
Faipar Bp., V., Báthori u. 10. — Határidő:
1960. március 6.
5. A beérkezett pályázatokat szerkesz
tőségünk első fokon elbírálja s a három
legjobbnak ítélt munkát megküldi a
FÖMO címére s ott a többi lapoktól be
érkezett legjobb pályamunkákkal együtt
értékelik és megállapítják a jutalmazá
sok sorrendjét.
Pályadíjak:
>

I.
II— III.
IV— VI.
VII—XX.

díj:
500,— Ft.
díj: 300—300,— Ft.
díj: 200—200,— Ft.
díj: értékes könyvjutalmak.

Az értékelés eredményét április 16-án
megjelenő számunkban közöljük. A dí
jakat a FÖMO postán küldi meg a nyer
teseknek.

HASZNÁLJON ERRÄT! HASZNÁLJON ERRÄT!
Termelőszövetkezetek!
Állami Gazdaságok !
Állatorvosok !
FIGYELEM!
Az

E R R A

Gyártja és forgalomba hozza vállalatok,
állami gazdaságok, szövetkezetek részére
54,50 Ft-os kg-onkénti bruttó termelési
áron.

VAKCIN ATERMELŐ
INTÉZET
Budapest, XIV., Zászlós u. 31-33
ÁLLAMI

Egyéni vásárlók beszerezhetik a földmű
vesszövetkezeti boltokban, vetőmagbol
tokban és baromfikeltető állomásokon
kg-onként

67 Ft-os fogyasztói áron
Forgalomba kerül: 0,3, 1, 2, 10 és 20 kg-os
csomagolásban.

antibiotikum tartalmú takarmánykiegészítő a sertés és ba
romfi növekedését meggyorsítja,
a tojáshozamot és a kelési eredményt emeli,
az ellenálló- és életképességet növeli, a takarmány értékesí
tését javítja,
használatával az állati fehérje egy része olcsóbb növényi fe
hérjével helyettesíthető.
100 kg takarmányhoz (szárazanyagra számítva) 20—30 dkg

E R R Á T
kell adagolni (elkeverni).

HASZNÁLJON ERRÄT! HASZNÁLJON ERRÄT!
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Gondol funk a madarakra is!
Ott, ahol nemcsak ismerik a ma
dárvédelem jelentőségét, de tesznek
is érte, már rég kikerültek az abla
kokra a kis üvegezett tetők, s a ker
tekbe a féltetejü, vagy dúctetők. Le
gyen minden erdész-háznál etető! S
ha egyelőre mégse volna, tegyünk ki
legalább szalonnabőrt, vagy faggyú
val töltött diót a fákra. Az etetőket
pedig lássuk el olajosmagvakkal.

Jól bevált, üvegezett, olcsó, mégis szép
kivitelű madáretető a lillafüredi
erdészetben

Tavasszal pedig a nyugodt, csen
des erdőrészletekben, patakokhoz kö
zel kezdjük meg a madarak megte
lepítése érdekében a madárodúk ki
helyezését. Odúkészítésre nagyon jó
a kiszáradt nyárfa. Legfontosabb a
B-mintájú odú, amelynek röpnyílása
32—46 mm. Ebbe fészkelnek a cin
kék, a csuszka, a nyaktekercs, sere
gély, örvös-légykapó, a harkályok.
A fészekodúkat főleg olyan helyekre
tegyük, ahol kevés a madár, nincs
természetes fészkelőhely és károsí
tott erdőrészek vannak. Kevés fá
radsággal sokszoros hasznot nyerhe
tünk!
K. J.
Eger

Kinevezések. Az Országos Erdé
szeti Főigazgatóság vezetője Prazsák
János megbízott igazgatót 1960. ja
nuár l-'től a Budapesti Fűrészek
Vállalat igazgatójává nevezte ki. —
Ugyancsak 1960. január 1-től Pirity
Árpád megbízott
főmérnököt a
Zempléni Állami Erdőgazdaság fő
mérnökévé nevezte ki.
Fegyelmi határozatok. Az OEF ve
zetője Dani Jánost, a Szegedi Fa
lemezgyár igazgatóját a balesetelhá
rítási teendők ellátásának nem kellő
megszervezése,
Lakó Ferencet, a
Gőzfűrészüzem telepvezetőjét pedig
a balesetelhárítás terén megállapí
tott hiányosságok kiküszöbölésének
elmulasztása miatt fegyelmi büntetés
képpen írásbeli megrovásban részesí
tette. — Ugyancsak fegyelmi bünte

tésképpen az OEF vezetője Viaszaty
Ödönt és Szederjei Ákost, az ÉRTI
tudományos munkatársait egy év,
illetve hat hónap tartamára alacso
nyabb — segédmunkatársi — mun
kakörbe helyezte át, mert magán
megbízást az intézet igazgatójának
megfelelő engedélye nélkül vállaltak
és a megbízás lebonyolításánál egyes
adatokat meg nem engedett módon
használtak fel

A Mohácsi Farostlemezgyárat
legutóbb
külkereskedelmi szak
emberek látogatták meg. Végig
nézték a gyárat, a gyártás techno
lógiáját, a berendezéseket. A ven
dégek közt volt dr. Russai István,
a külkereskedelmi minisztérium
osztályvezetője, Kulcsár Ernő, a
Lignimpex igazgatója és ugyan
csak a Lignimpex részéről Speer
Norbert és Szenes Endre fő
osztályvezetők.
Megállapították,
hogy fontos és sürgős megoldandó
feladat a felületkezelés technoló
giájának kidolgozása és beveze
tése, hogy a mohácsi gyárban elő
állított farostlemezek is minden
tekintetben megfeleljenek a piac
kívánalmainak. A probléma meg
oldásához a külkereskedelem szak
emberei messzemenő segítséget
ígértek.
Tízhónapos oktatást szerveznek a
szombathelyi erdőgazdaság területén
olyan erdészek és vadászok számára,
akik szakképesítéssel még nem ren
delkeznek. A vizsga megszerzéséhez
szükséges oktatás munkáját az Or
szágos Erdészeti Egyesület szombat
helyi csoportjának tagjai társadalmi
munkában vállalták.
Az erdővédelmi állomások az ÉRTI
keretében folytatják működésüket.
Az OEF kollégiumának határozata
értelmében 1960. január 1-től az
erdővédelmi állomások az Erdészeti
Tudományos Intézet
szervezetébe
kerültek. Az állomások működési
területe és az erdőgazdaságokhoz
való kapcsolódása változatlan.

A kecskeméti erdőgazdaság tár
sadalmi bírósága írásbeli megro
vással sújtotta Sári Béla erdészeti
szakelőadót, mert a számára járó
tűzifa helyett magasabb válasz
tékú faanyagot szállíttatott el és
azt eladta. Ugyancsak írásbeli
megrovásban részesítette Csikós
Ferenc kerületvezető erdészt, aki
felületes ellenőrzésével lehetővé
tette a visszaélést.

Soproni Szabadegyetem. A Soproni
Erdőmérnöki Főiskola a Tudomá
nyos Ismeretterjesztő Társulattal kö
zösen ez évben ismét megrendezi a
Soproni Szabadegyetemet.
Erdőőrzési felügyelők. Az állami
erdőgazdaságok
ügyrendjéről
és
szervezetéről szóló 4/1959. számú uta
sítás mellékletében 11. sorszám alatt
felvett munkakör elnevezését az
OEF vezetője megváltoztatta olykép
pen, hogy az erdőőrzési szolgálat
vezető elnevezése ezentúl: erdőőrzési
felügyelő.

A Faipari Tudományos Egyesü
let november közepére nemzetközi
konferenciát kíván összehívni,
amely elsősorban a hulladékfel
dolgozással s ezen belül is a műfagyártással foglalkozzék. A hazai
és külföldi előadók — kidolgozott
tematika szerint —, öt előadást
fognak tartani.
Az erdészeti szakmunkásképzés
érdekében szakosították a svédor
szági általános iskolák utolsó évfo
lyamát. Az ilyen szakosított iskolák
ban az erdészeti alapismereteket ta
nítják.

FEJLŐDŐ SPORTÉLET PÁRÁDON
A parádfürdői erdőgazdaságnál a most
megválasztott új szakszervezeti bizottság
elkészítette ez évi költségvetését. A költ
ségvetésben az igazgatói alapból tekinté
lyes összeget biztosítottak sportcélokra,
így lehetőség nyílik arra, hogy a mátrafüredi erdészetnél működő koronglövő,
atlétikai és röplabdaszakosztály mellett
az erdőgazdaság központjában megalakult
sakkszakosztály is eredményes munkát
végezzen.
A sakkszakosztály csak a múlt év vé
gén alakult, de máris szép eredményeket
ért el. Két, négy tagból álló csapattal
részt vett a Heves megyei sakkszövetség
1959. évi megyei üzemi csapatbajnokságán
és azon a parádi csoportban az A-csapat
az első, a B-csapat az ötödik helyen
végzett. Ezt követően benevezett a me
gyei csapatbajnokságba is. Eddig egy
fordulót játszott és a gyöngyösi Sparta
cus mesterjelöltet, csillagos I. osztályú
és I. osztályú versenyzőket felvonultató
csapatától 6 1/2:11/2 arányban vereséget
szenvedett.
A sakkszakosztály további terveiben
szerepel az erdőgazdaság házi versenyé
nek megrendezése, továbbá szeretne ered
ményesen szerepelni az üzemi csapatbaj
nokság döntőjében és a megyei bajnok
ságban, valamint a megyei szövetség ál
tal rendezendő versenyeken. Célul tűzte
ki azt is, hogy év végére legalább öt II.
osztályú és tíz alacsonyabb minősítésű
versenyzőt nevel. Ennek érdekében elha
tározta a szakosztály, hogy februárban a
recski bányász sportkörrel közösen 30
táblás szimultán tartására kéri fel vala
melyik nagymestert. Szeretnének ezenkí
vül még valamelyik társerdőgazdasággal
barátságos találkozót lebonyolítani.
A szakszervezeti bizottság tervbe vette
továbbá, hogy a pásztói erdészetnél mű
ködő labdarúgó csapatot fokozottabb mér*tékben támogatja s arra törekszik, hogy
újabb szakosztályokat hívjon életre azok
nál az erdészeteknél, ahol erre megvan
nak a lehetőségek.
Holló Vilmos
sport- és kultúrfelelős
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A Gellért-szálló márványtermében január 30-án,
este az „Ezt a kerek erdőt járom én...” csárdás hang
jaival megkezdődött az immár hagyományossá vált
Erdészbál.
A jelenlevők között ott láttuk Fock Jenő elvtár
sat, az MSZMP Központi Bizottságának titkárát, dr.
Balassa Gyula miniszterhelyettest, az OEF vezető
jét, Keresztesi Béla és M o s o n y i István főigaz
gatóhelyetteseket, Madas Andrást, a Erdészeti Egye
sületek elnökét, az erdőgazdaságok és a vállalatok egész
sorának vezetőit. A vidék mintegy 500 fővel vonult fel:
az esztergomi erdőgazdaságból kilencvenkilencen vet
tek részt a bálon.
Vidám hangulatban a reggeli órákban fejeződött be
az erdészek jól sikerült bálja.
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fisctás HáKgyja | március 10 —április 10
Harmadízben szervezzük meg idén a Fásítás Hónapját. A mozga
lom célja nemcsak az, hogy — részben a társadalmi erők széleskörű
bekapcsolásával — minél több fásítást végezzünk el, hanem az is, hogy
a fák és az erdők szeretetét, a fásítások és erdősítések jelentőségét minél
mélyebben bevéssük a magyar dolgozó nép szívébe. Ezekben a tavaszi
hetekben elsősorban a fiatalok mozgósítása nagy jelentőségű, hiszen
az ifjú korban szerzett benyomások döntőek az egész életre. Azok az
úttörők és KISZ-isták, akik maguk bajlódnak a csemetékkel, akik vala
melyik vidám szeles márciusi napon nekivágnak a határnak és ének
szóval, de ugyanakkor kemény munkával is nekilátnak a facsemeték,
a suhángok elültetésének, akik elvállalják, hogy nemcsak elültetik,
hanem a következő hónapokban, években ápolják és védelmezik is az
új fásításokat, — azok új szemlélettel tekintenek majd fasorokra, fa
csoportokra, erdőkre és tudják majd, hogy mennyi verejtékes gond,
milyen sok szakmai önfeláldozás kell ahhoz, hogy hazánk erdősültsé
gét a szükséges színvonalra emeljük.
A Fásítás Hónapjában ismét ankétokon, előadásokon, ünnepsége
ken népszerűsítik az erdőgazdaságok szakemberei a fásításokat, az
erdősítések munkáját és ezek során kerül sor a tavalyi eredményes
fásítások jutalmazására, a legjobb fásítók jelvénnyel, díszoklevéllel ki
tüntetésére. Az 1960-as Fásítási Hónap sikere ismét szorosabbra fűzi
az erdőgazdaságok és épülő szocialista társadalmunk kapcsolatát.

Heves megyei erdészek
a szocialista faluért
A mátrai és a Bükk-környéki fal
vakban, például Mátraderecskén,
Egerbocson, Párádon régebben is
gyakran láttak erdészt, de annyi új
arc sohasem tűnt fel erre, mint mos
tanában. Nem az erdőkitermelés,
vagy a fuvarosok ügyében jöttek
most, nagyobb dolgokról van itt szó.
A parádfürdői erdőgazdaság
dolgozói közül immár hónapok óta
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nyolcan-tizen állandóan a falvakat
járják, magyaráznak és agitálnak fá
radhatatlanul, nagy-nagy türelemmel.
De meg is van az eredmény! A gond
jaikra bízott falusiak egy-kettő kivé
telével már mind beléptek a termelő
szövetkezetbe és ma már nagy igye
kezettel munkálkodnak az új közös
gazdaságok megerősítésén.
Az erdészek a szervezés befejezése
után sem hagyták magukra a terme
lőszövetkezeteket. Az erdőgazdaság
vállalta, hogy 83 termelőszövetkezeti
építkezéshez termeli ki a szükséges
faanyagot és szállítja a helyszínre.
A megyei tanácson most dolgozzák
ki a részletes terveket. A pétervásárai gépállomás dolgozói az ősszel nem
nagyon bírták a hirtelen megszapo
rodott munkát;
az erdőgazdaság négy traktora
segítette őket, végezte velük együtt
a tsz-ek mélyszántását és hordta a
trágyát.
Kisfüzes, Terpes, Szajla útjelző
tábláira is kitették már a felírást„Termelőszövetkezeti község”. Az er
dészeket mindig szívesen látják a
pétervásárai és gyöngyösi járás köz
ségeiben: műszaki segítséget adnak a
közös gazdálkodás útjára lépett fal
vak községfejlesztési alapjainak felhasznlásához; munkájuk nyomán jár
dák, bekötő utak épülnek, kultúrházakat és iskolákat tataroznak.
De
az egri erdőgazdaság
munkásai sem akartak lemaradni
ebben a vetélkedésben. A helyi hasz
nálatra szánt szerfakészletet teljesen
a termelőszövetkezeteknek tartalé
kolták. Sarudon, Atkáron és Eger-

szalókon ők maguk építettek új sertésfiaztatókat és istállókat. S a mű
szaki csoport szívesen segített más
építkezéseken is, például az egerszalóki Vörös Csillag-tsz istálló-ter
vezésében és műszaki kivitelezésé
ben.
Heves megyében is
megértették a párt szavát.
Nem ritkaság, hogy azokból lett a
legszorgalmasabb és a legjobb ter
melőszövetkezeti dolgozó, akikhez a
legtöbbször kellett az erdészeknek és
a pártmunkásoknak ellátogatni. Éj
szakába nyúló beszélgetések, hosszú
viták és vívódások után döntöttek az
emberek és ma már azt mondják:
„No, csakhogy túl vagyunk rajta!”
Az egerszalóki Vörös Csillag tszben meghallották, hogy az egri erdé
szetnél nehezen megy az erdőkiter
melés, nincs elegendő munkás. Ügy
határozott a tagság, hogy illik vissza
adni a baráti segítséget. Az ősszel fel
fejlődött tsz-ben tél végén nem sok
tennivaló akadt,
munkára jelentkeztek az erdé
szetnél.
Nem árt, ha a tsz-tagok kitanulják
ezt a szakmát is.
Az elmúlt hetekben új kapcsola
tok és örökidőre szóló barátságok
szövődtek az üzemi dolgozók és a tsz
tagság között. Büszkék vagyunk rá,
hogy az erdészek a mezőgazdaság
szocialista átalakításában is az élen
járnak.
F. L.

CÍMKÉPÜNK

Varga Ilona, a Nyugatmagyarországi
Fűrészek lenti üzemének körfűrészese kiváló, selejtmentes parkettaléc
termeléssel készült a Nemzetközi Nő
napra. Legutóbb a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom évfordulójára
tett vállalása teljesítésével érdemelt
ki külön jutalmat. Varga Ilona nem
csak a termelésben, hanem, mint ak
tív KISZ-tag, a társadalmi munká
ban is részt vesz. Jó munkája elisme
réseképpen éppen a napokban beírói
munkakörbe helyezték
(MTI fotó — Birgés Árpád felvétele)
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Az 1960-as tervteljesítés problémái
az erdőgazdaságok igazgatóinak értekezletén
Háromnapos értekezleten vitat
ták meg az 1960-as tervteljesítés
problémáit az erdőgazdaságok
igazgatói, főmérnökei, az erdőgaz
daságok pártszervezeteinek titká
rai és a szakszervezeti bizottságok
elnökei. Első nap az alföldi, má
sodik nap a dunántúli, harmadik
napon a hegyvidéki erdőgazdasá
gok küldöttei tanácskoztak s a

megbeszélések során

kibontako
zott az a sokágú, bonyolult tevé
kenység, amit ma már az erdőgaz
daságok végeznek. A feladatok

sokféleségében azonban nemcsak
az erdőgazdasági munkák válto
zatossága tükröződik, hanem az a
parancsoló tény is, hogy a tervek
teljesítéséhez, az eredményes mun
kához minden ágazatban és min
dben munkaterületen jó munkát
kell végezni.

Többször elhangzott az értekez
letek során, hogy az 1960-as év
\
ÍJVon ap
; döntő jelentőségű, hiszen népgaz
daságunk ötéves tervének előké
/) alkalmából az erdőgazdaság és fa-/ szítő, bázis-esztendeje. Az erők
Aipar legjobb női dolgozói közül 47-en/
(/kaptak
főigazgatósági
dicséretet A
(7 Kiváló dolgozó jelvényt, jutalmat. C
/) Ez a megbecsülés — az egyéni ér-/
Adekeken túl — szól annak a helyt-/
(/állásnak, amit fejlődő szocialista tár-X
0 sadalmunkban a nők minden vona-G
Álon tanúsítanak. Az új életformák/
\kialakulása sok tekintetben meg-)
(/többszörözte éppen a nők megterhel
/) lését. Dolgozni a munkahelyen, vál-<
Alalni a tanulás, a továbbképzés erő-/
x feszítéseit és ugyanakkor — a ter-X
(/mészetes asszonyi hivatásnak meg-(^
A felelően helytállni mindabban, amit/
xaz otthon kíván a feleségtől és anya-/
(/tói. Sokszor hősiességig fokozódik X
óaz a néma küzdelem, amit a több-/
Aszőrös hivatás jelent a nők számára. /
X Egészen bizonyos, hogy a fejlődési
(/meghozza majd azokat a lehetősége-C
A két, hogy a nőknek ezeken a terhein^
Akönnyíthessünk. De most, az átmenet^
(/éveiben, az élet minden területénG
(/sokszoros helytállásra kényszerülnek/
Alanyok és asszonyok, akik egyre na-/
Xgyobb mértékben veszik ki részüket^
(/a termelő munkából, az alkotó és(
A építő tevékenységből.
/
A Erdésztechnikusok, erdőmérnökök,'
X csemetekerti szakmunkások, kiváló^
v faipari dolgozók kerülnek ki a so-C
(/raikból és lelkesedésükkel, önfelál-/
Ídozó munkájukkal sok helyen az1/
élen járnak. Munkájuk megbecsü-/
lése nemcsak egyetlen napra szóly
Március 8-a, a Nemzetközi Nőnap/
nemcsak pillanatnyi megálló, ha-G
nem egész esztendőre szóló figyel-/
meztetés: a nők ma már egyenrangú)
dolgozó társai a férfiaknak minden-G
hol, a legkülönbözőbb munkaterüle-/
teken, de elsősorban harcos társaink/
abban a nagy küzdelemben, amit azG
emberiség békességéért, a szocializ-C
mus győzelméért folytatunk.
.

Az 50. évfordulója a Nemzetközi/
Nőnapnak a világbéke mozgalomnak^
is jelentős állomása. Az anyák össze-(
fogása az egyik pillére a lefegyvere- (
zésért, gyermekeink békés jövendő- /
(2)jéért vállalt küzdelemnek.
}

teljes összefogására van szükség

— állapította meg a megbeszélé
sek tanulságaképpen dr. Balassa
Gyula miniszterhelyettes, az OEF
vezetője —, terveink erősen feszí
tettek, de reálisak és megvalósít
hatók. Rámutatott arra, — de a

hozzászólások során is kitűnt —,
hogy rendkívüli súlya van a párt

szervezetek, a szakszervezet maxi
mális segítségének az eredményes

munka biztosításában. A tervek
realitásán, a párt- és szakszervezet
aktív támogatásán túl külön jelen
tősége van annak az erkölcsi bá
zisnak, amit a háromnapos meg
beszélés állásfoglalása mutatott.
A tervteljesítés előfeltételeinek
részletes elemzése, a helyi és or
szágos problémák higgadt meg
vitatása, a terv túlteljesítésére
irányuló több millió forintot meg
haladó felajánlások mind azt mu
tatták, hogy az értekezletek részt
vevői egy akarattal el vannak
szánva arra, hogy megvalósítsák
mindazt, amit a népgazdaság tő
lünk kíván. És ez az akarat is a

reális bázis egyik eleme: ez az
akarat záloga a sikernek, hogy az
1959—60-as gazdasági évet a ma
gyar erdőgazdaságok olyan ered
ménnyel zárják, amely az előző,
sikerekben gazdag esztendő ered
ményeit is túlszárnyalja.

TERVFEGYELEM
Az 1960. évi terv az erdőgazdasá
gokkal szemben az előzőknél nagyobb
követelményeket támaszt a mennyi
ségi, de főként a minőségi tervelő
írások tekintetében és ugyanakkor az
önköltségi feladatok terén is. Ezeknek
a követelményeknek az erdőgazdasá
gok dolgozói csak úgy tudnak megfe
lelni, ha a tervfegyelem megszilárdí
tásával is hozzájárulnak a nagyobb
feladatok megoldásához. A tervfegye
lem megszilárdítása az erdőgazdasá
gok területén elsősorban a szakmai
előírások maradéktalan érvényesíté
sét kívánja meg. Ki kell küszöbölni
minden olyan törekvést, amely a
rendkívüli feszes önköltségi tervelő
írások teljesítését a jövő kárára, az
állományok rovására igyekeznék
megoldani. Varga János, a MEDOSZ
titkára mondotta az értekezleten,
hogy a mennyiségi szemlélet, a hebe
hurgya vállalás 50—60, esetleg 100 év
perspektíváját teheti tönkre az erdő
gazdaságokban.
Mindez a minőségi tervek gondos
és maradéktalan végrehajtását köve
teli meg tőlünk. De megvan — meg
felelő határok között és megfelelő
irányban — a mennyiségi tervelőírá
sok túlteljesítésének a lehetősége is.
Ebben a vonatkozásban általános
irányelvnek kell tekinteni a párt és
a kormány idevonatkozó határozatát,
amely szerint: „A terv mennyiségi
túlteljesítése csak akkor engedhető
meg, ha a kereslet és az energiaellá
tás biztosítva van, az anyagkészlet
nem csökken a szükséges szint alá,

és általa a fizetési, elsősorban a tőkés
országokkal szembeni fizetési mérleg
javítható”
Ennek az alapelvnek a figyelembe
vételével jelölte meg Halász Aladár
főosztályvezető az értekezleten a
mennyiségi tervelőírások túlteljesíté
sének lehetőségeit az értekezletek
résztvevői előtt.
Tizenhárom pontban foglalta össze
äzokat a munkaterületeket, ahol a
tervek túlteljesítésével a jövedelme
zőséget is fokozhatják erdőgazdasá
gaink:
1. Az előző évhez képest jelentő
sen megnövekedett a gőzölt bükk
fűrészáru és lemezrönk importja.
Ennek ellensúlyozására szükséges,
hogy minden arra alkalmas bükkrönk a fűrész- és lemezüzemekbe
kerüljön, s ezzel a faimport csök
kentését elősegítsük.
2. A fakitermelési előírásoknak
megfelelően az iparifa-hányad túlteljesítése révén kell bekapcsolód
nunk a népgazdaság fokozott igé
nyeinek ellátásába. Rönkben lehe
tőleg mintegy 5—7 százalékos, bányafában 8—10 százalékos, rúdfában pedig 50 százalékos túlteljesí
tésre van szükség. A bányafatermelés és értékesítés növelését azért is
célul kell kitűznünk, mert az 1960.
évi széntermelési terv fokozott kö
vetelményeire való tekintettel szá
molnunk kell a lombos bányafa
igény fokozódásával.
3. Az 1960. évre tervezett széles
és keskeny bányaszéldeszka értéke
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sítését 14 százalékkal kell túltelje
síteni, az értékesítésre tervezett
bordalécet pedig 10 százalékkal
mind a termelésben, mind az érté
kesítésben bejelentés, illetve terv
módosítás útján.
4. A kisvasúti talpfa termelése
terén 10 százalékos túlteljesítési le
hetőség van.
5. Szőlőkaróban a termelést az
igények csökkenésének megfelelő
en csökkenteni kell. Az így felesle
gessé váló tölgy és akác szőlőkaró
alapanyag vékonyabb részét rúdfába kell termelni; a megengedett
10 százalékos túlteljesítésig pedig
bordafává is fel lehet dolgozni, a
vastagabb részéből pedig széldesz
kát kell termelni.
6. A lehetőséghez képest fokozni
kell a hazai ellátás szempontjából
kiesést nem okozó faanyagok ex
portját. Terven felüli exportra kell
kitermelni 1000 köbméter akác
oszlopot, 520 köbméter bükk és a
35 köbméter gyertyán exportlécet.
7. Szakszerű tárolással és helyes
szállítási ütemezéssel a. rönkök szijács-korhadását ki kell küszöbölni.
8. Az import-megtakarítás érde
kében az 1960. évi karácsonyfa ér-

II társadalmi ösztöndíjakról
is beszélnünk kell. Idestova egy
esztendeje már, hogy a párt és a
kormány felhívással fordult gaz
dasági életünk tényezőiihez, hogy
társadalmi ösztöndíjakkal is se
gítsék elő munkás és paraszt
fiaink
legtehetségesebbjeinek
egyetemi oktatását. A mi terüle
tünkön ennek valóban rendkívüli
jelentősége van, hiszen köztudo
mású, hogy erdőmérnökhiánnyal
küzdünk, a faiparban pedig eddig
jóformán teljesen hiányoztak a fő
iskolai képzettségű szakemberek.
De erdőgazdaságaink, úgy látszik,
még nem értették meg teljesen a
probléma jelentőségét s így meg
döbbenve hallgattuk, hogy a 32
erdőgazdaság] eddig mindössze 8
társadalmi ösztöndíjat létesített és
ezek közt is van olyan eset, hogy
egy erdőgazdaság két ösztöndíjra
biztosított anyagi fedezetet. Az el
következő három évben egyelőre
kevesebb erdőmérnök végez, mint
ahány hely az erdőgazdaság terü
letén betöltésre vár és azután is
rendkívüli jelentőségű marad,
hogy az erdőgazdaságok támogatá
sukkal elősegítsék az új erdőmér
nök generáció egészséges kialaku
lását. Hisszük, hogy az igazgatói
értekezleten elhangzott figyelmez
tető szavak új korszakot jelente
nek ebben a kérdésben is.

tékesítés túlteljesítést is biztosítani
kell.
9. A nyártelepítési feladatok túl
teljesítése az erdőgazdaságoknak
továbbra is alapvető és sürgető fel
adata, hiszen a celulózipar anyag
szükségletének biztosítása egyre
közelebbi kötelezettsége lesz erdő
gazdaságainknak.
10. Az erdőtelepítéseknél és erdő
felújításoknál a korszerű eljárások
érvényesítésével, a szakmai előírá
sok megtartásának maximális biz
tosításával kell az önköltségek
csökkentésére is törekedni.
11. Erdősítési és csemetekerti
ápolási feladatoknál a géppel vé
gezhető munkák fokozása s az eh
hez szükséges előfeltételek megte
remtése döntő jelentőségű.
12. Az anyag- és energiaköltsé
geket csökkenteni kell a gépek gaz
daságos kihasználásával. Ennek ér
dekében szükség szerint kooperá
ciót kell kiépíteni a tsz-ekkel és az
állami gazdaságokkal.
13. Az Erdei Termék Vállalatnál
a cserkéreg és a szárított gomba
exportjának legalább 15—20 száza
lékos túlteljesítést kell elérni. Ezen
túlmenően a kévenád termelés fo
kozásával biztosítani kell a terme
lőszövetkezetek egyszerűbb építke
zéseinek jobb tetőfedőanyag ellá
tását.
Mindezek alapján érvényesíteni
kell az 1960. évi gazdálkodás egyik
legfontosabb alapelvét, a káros
„mennyiségi szemlélet” végleges fel
számolását s a minőség javítását
minden vonalon.

14 százalék
az átminősített rönkanyag aránya az
erdőgazdaságok és a faipari vállala
tok egyre javuló kooperációs mun
kája alapján. Ennyi volt az a kifo
gásolt anyagmennyiség, amelyet az
erdőgazdaságoknál felülminősítettek,
majd az Erdészeti Döntőbizottság
helyt adott a fűrészvállalatok pana
szának s a szállított rönköket ismét
ieminősítette. Az igazgatói értekezle
ten Benedek Attila főosztályvezető
ezt az arányt kedvezőnek ítélte.
Mi nem vagyunk
megelégedve.
Évek óta harcolunk az erdőgazda
ságok és a faipari vállalatok jobb
kooperációjáért és tisztában vagyunk
azokkal a nehézségekkel, amelyek
ezen a téren adódnak. De a helytelen
minősítés az erdőgazdaságok rako
dóin nyilvánvalóan a szakmai fel
készültség
hiányából
származik.
Ugyancsak hozzájárul a minőségek
romlásához, hogy az eredetileg talán
helyesen minősített rönkanyag mire
az erdőből vagy az erdei rakodóról
kikerül, minthogy ott a tárolás gyak
ran kívánnivalót hagy maga után,
az elszállításkor sokszor már gyen
gébb minőségű, mint amilyennek
a döntéskor találták. Ezért is üdvö
zöljük örömmel az igazgatói értekez
leten elhangzott bejelentést, hogy
hamarosan sor kerül a rakodókeze
lők rendszeres szakmai oktatására,
így a 14 százalékos átminősítési
arányt bizonyosan meg lehet javí
tani.

Szocialista brigádok az erdészet területén
Az Országos Erdészeti Főigazgatóság a MEDOSZ és az EFEDOSZ elnök
ségével közösen adta ki a szocialista brigádmozgalomnak fejlesztésére vo
natkozó irányelveket. Az ott lefektetett célkitűzéseket az erdőgazdasági
igazgatók háromnapos értekezletén meg is vitatták.
A szocialista ipar dolgozóinak lelkesítő példájára egyes erdőgazdaságok
nál, főképpen azonban ipari üzemeinknél, a szocialista munkaverseny új
módszereként már hozzákezdtek a szocialista brigád címért versenyző bri
gádok szervezéséhez. Ezek a brigádok — bár célkitűzéseik helyesek — meg
felelő irányelvek hiányában nem mindenütt működtek az elnevezés szelle
mének megfelelően. Ezért volt szükséges a szervezési irányelvek össze
állítása.
Az irányelvek leszögezik, hogy csupán a brigád által önként vállalt cél
kitűzések maradéktalan teljesítése esetén viselhetik az illető brigádok a szo
cialista brigád megtisztelő címét. Az irányelvek részletesen szabályozzák,
hogy milyen módszerekkel kell a brigádszervezeteket létrehozni, milyen cél
kitűzéseket kell vállalni. A szocialista brigád címet a vállalt feladat összes
feltételeinek együttes teljesítése esetén nyerhetik el a brigád tagjai a ter
melési tanácskozás döntése alapján. A szocialista brigád címet a termelési
tanácskozástól számítva fél évig, illetőleg a következő értékelésig jogosult
viselni.

Pályázat munkavédelmi céljutalom
elnyerésére. Az OEF kollégiuma cél
jutalmat tűzött ki olyan három ál
lami erdőgazdaság és két ipari válla
lat dolgozói részére — vállalaton
ként 4—4 ezer forint összegben —,
ahol az idei gazdasági, illetve nap
tári évben a munkavédelmi helyzet
javulása az elmúlt időszakhoz viszo
nyítva a legnagyobb mértékű lesz.

Anyagtorlódás miatt több mun
katársunk cikkét a következő
számra kellett halasztanunk. Szá
mos hozzászólás érkezett vitakér
désünkhöz: Milyen legyen az er
dészlakás? — ezeknek a közlését
is áprilisi számukban folytatjuk.
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„MÁR AKKOR MEGFOGADTUK...”
IGEN, MÁR AKKOR megfogadták,
hogy minden erejüket és egész életü
ket az Alföld fásítására fogják fordí
tani ... Akkor: amikor mint másod
éves erdőmérnök-hallgatók Sopron
ban házastársi hűséget fogadtak egy
másnak ... Grosz Zsuzsanna és Ha
lupa Lajos ...
Ez a kettős fogadalom 1955-ben
történt. És ma, öt évvel később: egy
bensőséges életű kis család és két,
szorosan egymás kezét fogó, elvá
laszthatatlan erdőmérnök-munkatárs
bizonyítják, hogy nem fellengzős fia
talok, hanem fiatalon öntudatos em
berré érett felnőttek tettek akkor fo
gadalmat ...
Tulajdonképpen azért jöttem le
Kecskemétre, hogy a szokványos új
ságírói módon elbeszélgessek Halupa
Lajosné erdőmérnökkel. Hogy az ő
hangján keresztül lapunk az erdész
világ női dolgozóinak is hangját hal
lathassa. Az interjú amolyan „töb
bes-egyes“ dialógus. Én — magam
mögött érezvén az egész szerkesztő
séget — mindig „fejedelmi többes
ben” kérdezek. A kérdezett pedig így
vagy úgy, de szerényen mindig csak
a maga nevében felel... Nem a mi
találmányunk; idestova többezer éve
ilyen ez a műfaj. Számomra legalább
is ilyen volt, míg ide nem érkeztem.
Mert ahogy kérdezni kezdtem Halu
pa Lajosaiét, az egykori Grosz Zsu
zsát, egyszerre csődöt mond a büszke
tradíció. Csodálkozva nézek rá. Nem
„mi”, hanem csak én, a mindennapi
ember. És nem ő, hanem „ők” felel
nek ... Igen, már az első mondatai
ból meg kell tanulnom, hogy amikor
két embert nemesupán a kölcsön "s
vonzalom, hanem a közös hivatás

egyforma erejű szeretete is összekap
csol, ott az „én” fogalmában is a
.,mi“ tartalma a valóság ...
—... A férjemnek köszönhetem,
hogy idekerültünk az Alföldre. A fér
jem alföldi születésű. És azért ment
az erdészeti főiskolára, hogy annak
elvégzése után majd minden erejével
kivehesse részét az Alföld fásításá
nál.
— És maga?
— Engem szülővárosom, Győr
szörnyű kopársága sarkallt, hogy er
dész legyek.
— De a jelek szerint: az „Alföld”
nagyon korán elhódította a Dunántúl
tól... ?

— A férjem meggyőzött, hogy or
szágos távlatban kell gondolkozni;
legsürgősebb az Alföld befásítása.
— És ez a sikeres meggyőzés, ami
végül is egy korai házassághoz veze
tett, nem érzett meg tanulmányi
eredményein?
— Soha. A házasélet nem zavarta
a tanulásunkat. Még a szülés utáni
hónapban is jórendű maradtam. És
végül is jelesen végeztem. A férjem
meg kitüntetéssel.
— Hogy küzdötte át magát azon a
nehéz időszakon, amikor a kisbaba
megjelent?

— Bizony, nagyon nehéz időszak
volt. A szüléink távol éltek. A bölcső
de is távol volt. Viszont nem akar
tam derékba szakítani a pályámat...
Napközben egy családnál helyeztük el
a kicsit. Az ösztöndíjunkból fizettünk
érte.
— A főiskolán voltak olyan társ
női, akik szintén férjhez mentek?
— Többen is férjhez mentek, de
azok abba is hagyták a tanulást. Az
én évfolyamomban az induláskor
húszán voltunk női hallgatók. Végül
csak négyen maradtunk.
1957 TAVASZÁN, amikor a diplo
máikat megkapták, nyomban a kecs
keméti erdőgazdaságba kérték elhe
lyezésüket. Noha több más helyről is
kaptak meghívást, ők a maguk elé
tűzött program szerint az Alföldön
akarták elkezdeni működésüket. Tü
relmetlenül jöttek, bár az erdőgazda
ság előre közölte velük, hogy nem
tud lakást biztosítani számukra.
— Kicsit megszeppentem, amikor a
két és féléves kisfiámmal a kecske
méti állomáson leszálltam a vonatról
és a férjem, aki két nappal előbb
utazott ide, hogy lakást keressen, az
zal fogadott, hogy még egy üres kam
rát se lehet találni a városban...
Az erdőgazdaság vezetősége azon
ban nagy megértéssel karolta fel a
fiatal mérnökházaspárt. Átmenetileg
rendelkezésükre bocsátották az igaz
gatóság vendégszobáját. Aztán hama
rosan kaptak egy félig bútorozott
szobát a város határában.
A KICSIT BÖLCSÖDÉBE adták,
de a gyerek túlérzékeny volt a kecs
keméti levegőre. Majd minden har
madik napon megbetegedett. A fiatal
mama nem győzött a munkahelyéről
a bölcsődébe rohanni, hogy a kicsit
orvoshoz vigye. Néhány hónap múlva
a kisfiú már kórházi ápolásra szo

rult. Mikor onnan kikerült, hogy nap
közben is közelebb legyen hozzájuk,
egy, a hivatalukhoz közel lakó csa
ládnál helyezte el, havi 400 forintért.
— Ez volt az egyetlen megoldás,
mert így, ha a kicsi belázasodott, a
nappali gondozói az orvoshoz is elvit
ték, és én megszakítás nélkül dolgoz
hattam ... A bölcsődének nem volt
orvosa. Nem egyszer megtörtént, hogy
épp kiszállásra készültem, amikor
megszólalt a telefon, hogy azonnal
menjek a bölcsődébe a gyerekért,
mert orvoshoz kell vinni.
Végül a vezetőség megértő jóindu
latából az igazgatói épület vendég
szobája lett a lakószobájuk, a mosó
konyhát pedig konyhának használ
hatták.
— Tavaly júniusban végétért ez a
küzdelmes korszakunk. Nem messze
a hivataltól kaptunk egy kétszobaösszkomfortos lakást... Nagyon jól
jött, mert nem sokkal előbb született
meg a kislányunk ...
— Milyen beosztásban kezdte el az
erdőmérnöki működését?
— Először építési előadó lettem.
Majd az erdőgazdaság fásítási elő
adója. Jelenleg is az vagyok... Köz
vetlenül részt veszek az erdőnkívüli
fásításban. A saját területem: Kecs
kemét környéke, Jakabszállás, Lajosmizse és Hetényegyháza ...
KINT A TERÜLETEN folytatjuk a
beszélgetést. Lajosmizse határában
megtekintjük a községi tanács tarta
lékföldjein végzett erdőtelepítéseit.
És az ő gondozásában levő korábbi
telepítéseket. Velünk van az erdő
gazdaság egyik erdőművelési előadó
ja is, a „férjem”: Halupa Lajos.
Szinte egymás szájából kapják ki a
szavakat, ahogy sajnálkoznak a régi,
sekélyszántású talajra telepített akác
fenyő elegyesek siralmas eredmé
nyein. A szélkár, a gyominvázió, az
alig győzhető sokévi pótlás!... Egé
szen letargikussá válnak, amikor a
rontott részek koravén akácaihoz
érünk. S aztán egyszerre csupatűz
lelkesedéssel mutatják a mélyekés
alapművelésű kétéves nyár elegyes
fenyő telepítést, amit én az első pil
lanatra legalább hat-hét évesnek gon
doltam ... Itt egy kicsit megfeledkez
nek rólam, mert a fásítási előadó ki
kéri az erdőművelési előadó vélemé
nyét:
— Mit szólsz hozzá?
— Szép, szép... De én a fenyőt ki
hagynám a játékból... Csak nyár fá
sokat telepítenék. Mert a nyárfa,...
Döntetlenül végződő szakmai vita
alakul ki. Utána, — amikor már is
mét négyszemközt zajlik a vallatás —
jogosnak érzem feltenni:
— A munkájában és a továbbkép
zésben nem hat zavarólag a férje
esetleges „más” szakmai nézete?
— Sőt, ellenkezőleg!... A mi adódó
vitáink mindig előbbre visznek ben
nünket. Mert ránkkényszerítik, hogy
gondosan utánanézzünk mindannak,
amiben nem vagyunk biztosak. Kü
lönben a férjem a beosztásánál fogva
több gyakorlati tapasztalatot szerzett,
mint én. Viszont: végtelenségig támo
gat és átadja minden tapasztalatát.
Ö nem tartozik ama „teremtés koro
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náihoz”, akik féltékenyen őrködnek a
maguk tekintélyén és inkább akadá
lyozzák az asszonyt, nehogy előbbre
jusson... Mi most is együtt tanulunk,
ahogy a főiskolán.
— És hogyan engedélyezi ezt a ro
mantikus diákélet-meghosszabbítást
a már két kicsi?
— Háztartási alkalmazott van melletük. Egy aranyos, kedves leány, akit
családtagnak érzünk és úgy is keze
lünk ...
NEM KÍNÁLKOZOTT jobb meg
oldás. A bölcsődében és a napközi
ben csak délután ötig lehetnének a
gyerekek. Az erdőménnök házaspár
pedig sokszor még este nyolckor is
dolgozik a hivatalában vagy kint a
terepen.

A Halupa házaspár két gyermeke

— Szívesen dolgozunk és megelé
gedettek vagyunk. Pedig most jön
csak a kemény próba.... Három évig
erdészek leszünk.
Még ebben az évben az erdőgazda
ság déli határvidékén az egyik új er
dészetbe küldik ki a férjét vezetőnek.
És melléje őt, szakelőadónak.
— Feltétlenül szükségünk van erre,
hogy megszerezhessük a kellő gyakor
latot.
1957-ben a nagy szakember-hiány
kívánta meg, hogy a főiskoláról
nyomban erdőgazdasági központba
kerüljenek. Most azonban már job
ban állnak szakemberekben és így
Csontos Gyula igazgató — aki a fia
talok jövőjével is törődik — ajánlotta
nekik, hogy éljenek az alkalommal,
hogy mielőbb megszerezhessék a
szükséges gyakorlatot.
— Megyünk is minden töprengés
nélkül... Nem mondom, egy kicsit
rossz érzés elbúcsúzni a kényelmes,
jó lakástól, meg a városi kultúrától.
Viszont az erdészélet is nagyon izgal
masan vonzó. A férjemmel már ki
terveztük, hogy milyen módszereket
fogunk ott kikísérletezni gyakorlati
lag . ■.. A kezdés, számítunk rá, nehéz
lesz. De aztán szerzünk egy televíziót

és már nem fog hiányozni a város ...
Különben is, az igazgató elvtárs és
Várkonyi elvtárs továbbra is törőd
nek velünk és mindent meg fognak
tenni, hogy jó, otthonos, villanyvilágítású lakásunk legyen.
— Tehát, a városi civil hölgyből
hamarosan zöldmundéros erdész lesz,
aki puskával a vállán járja majd a
rengeteget?
— Nem egészen... A puska elma
rad. Azt majd csak a férjem hordoz

za. Nekem amúgy sem jár. Szerencsé
re csak beosztott leszek.
— Nem volna ínyére a puska?
— Nem nagyon szeretem ... Vol
tam ugyan már vadászaton, de ...
nem nekem való... Én sajnálom az
állatokat... Én termelni, teremteni
és nagyon-nagyon sokat tanulni aka
rok az erdőben.
Kívánom és szívből kívánjuk, hogy
ez így is sikerüljön!
Borvendég Sándor

Országos erdészeti újító tanácskozás
Az Erdészeti Főigazgatóság máso
dik országos újítási tanácskozásán
több mint 150-en — újítási előadók,
szakszervezeti újítási felelősök, ki
váló újítók — vettek részt. A konfe
rencián megjelentek az Országos Ta
lálmányi Hivatal és a MEDOSZ kép
viselői is.
Palócz József osztályvezető meg
nyitójában méltatta az újítók és újí
tási előadók múlt évi, különösen pe
dig a tapasztalatcsere-hónap során
végzett munkáját, amelynek eredmé
nyeként az Erdészeti Főigazgatóság
a főhatóságok közötti versenyben a
III-ik helyezést érhette el.
Ezután Aulich Antal, a főigazgató
ság újítási előadója tartotta meg be
számolóját. Az 1959-ben benyújtott
újítási javaslatok száma 1977 volt, 15
százalékkal 'több, mint a megelőző
1958-as esztendőben. Az elfogadott
újítási javaslatok száma 1958-hoz ké
pest tavaly 43 százalékos csökkenést,
a gyakorlatba vett 787 újítás viszont
18 százalékos emelkedést mutat 1958hoz képeist. Az elfogadott újítások
közül gyakorlatba Vett újítások ará
nya minden eddigit felülmúlt: éves
átlagban elérte a 94,4 százalékot.
Legjobb a második évnegyedben volt
ez az arány: 101 százalékos. Ebben
a negyedben vezették be az előző ne
gyedben elfogadott újítások egy ré
szét is.
Egy év alatt az újítók és feltalálók
az OEF-hez tartozó gazdaságoknál és
vállalatoknál összesen 780 ezer forint
újítási díjat vettek fel; 51 százalék
kal többet, mint 1958-ban. Kifizettek
még 42 000 forint közreműködő dí
jat is. A tapasztalatcsere hónap fo
lyamán a gazdaságok és vállalatok
között 2919 újítás került tapasztalat
cserére, amiből 395-öt elfogadtak és
200-at gyakorlatba is vettek. Ilyen
mérvű tapasztalatcsere még eddig
nem volt az erdőgazdaságban; mu
tatja ezt az is, hogy a tapasztalatcse
rére került újítások száma a tapasz
talatcsere hónap alatt az egész évi
nek kétszeresét tette ki, az 1958-as
évinek pedig két és félszeresét. Vé
gül, de nem utolsósorban, a szám
adatok között kell még megemlíteni,
hogy a főigazgatóság területén 10
millió forint gazdasági eredményja
vulást hoztak az újítások.
Az idei évre az előadó a következő
három főfeladatot határozta meg:
1. A tapasztalatcsere hónap alatt
beérkezett és elutasított javaslatokat
hármas bizottság vizsgálja felül. A

bizottságban vegyen részt az újítási
előadó, a szakszervezeti újítási fele
lős és az elbíráló. így pótolni lehet a
tapasztalatcsere hónap nagy munka
tempójából származó mulasztást.
2. Minden gazdaságban és vállalat
nál készítsenek erre az évre megfe
lelő, december 31-ig szóló újítási fel
adattervet. Helyes, ha a fontosabb
feladatok megoldására céljutalmat is
tűznek ki.
3. Az újítási hónap sikere alapján
ebben az évben is helyes újra meg
rendezni az újítási hónapot, még
pedig úgy, hogy időben megfelelően
felkészülhessenek rá mind az újítók,
mind az újítási előadók. Az újítási
hónap legjobb időpontjául április
ígérkezik, és ezért az Erdészeti Fő
igazgatóság területén ebben az idő
pontban tartják meg az újítási hó
napot. .
A beszámolót élénk vita követte,
amelynek során számos újítási elő
adó, szakszervezeti újítási felelős és
újító szólalt fel. A hozzászólások
egyöntetűen hangsúlyozták, mennyi
re fontosak a jól kidolgozott feladat
tervek, amelyek a legfontosabb
megoldandó kérdésekre hívják fel a
figyelmet.
Végül kihirdették az újítási elő
adók állandó versenyének 1959. IV.
negyedévi, valamint az 1959. novem
ber 20 és december 20-a között tar
tott tapasztalatcsere hónap eredmé
nyeit.
Az újítási előadói verseny nyerte
sei az erdőgazdaságok területén: 1.
Gerencsér Géza, esztergomi erdőgaz
daság 500 forint, 2. Rössler Károly,
székesfehérvári erdőgazdaság 400 fo
rint, 3. Béta József, gödöllői erdőgaz
daság 300 forint, 4. Tóth Gyula, egri
erdőgazdaság 200 forint jutalom. Az
ipar területén: 1. Ágócs István, Mo
hácsi Farostlemezgyár 700 forint, 2.
Demeter Lajos, Erdőkémia Vállalat
500 forint, 3. Nehoda Károly, Szent
endrei Kocsigyár 300 forint jutalom.
A tapasztalatcsere hónap nyertesei
az erdőgazdaságoknál 1. Gerencsér
Géza, esztergomi erdőgazdaság 500
forint, 2. Rössler Károly, székesfe
hérvári erdőgazdaság 400 forint, 3.
Varga Pál, pápai erdőgazdaság 300
forint jutalommal; az ipari vállala
toknál: 1. Kolossá István, Budapesti
Fűrészek 500 forint, 2. Dékány Já
nos, Szegedi Falemezgyár 400 forint
jutalommal; az intézeteknél: 1. Kolosváry Gábor, Faipari Kutató Inté
zet 300 forint.
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Mi készül a faipar vegykonyhájában?
„Mi készül a faipar vegykonyhájá
ban?” ez a kérdés vetődött fel ben
nünk, amikor elhatároztuk, hogy ki
csit körülnézünk az Erdőkémia eléggé
szétszórt házatáján, Budapesten, Za
laegerszegen és másutt. A vegyészet
mindig izgatja az ember fantáziáját,
ha kapcsolatba kerül vele, biztosra
veszi, hogy mindig hall valami újat,
így voltunk mi is az Erdőkémiával.
De nem is csalódtunk.

A tolmócsi falepárló
a múlt évben megmentette a házi
asszonyokat és a konzervipart: 128
vagon ételecetet állított elő. Az élel
miszervegyipar nem tudta az igényei
ket kielégítem.
— 1958-ban megoldottuk az ecetsavfinomítást és kifogástalan étel
ecetet állítottunk elő — mondja Szalontai Béla igazgató. —• Árkonstruk
ciós okok miatt hátrányban vagyunk
a klasszikus ecetgyártással szemben,
tavaly azonban a nagy ecethiány le
hetővé tette, hogy végre mi is „be
törhessünk” a piacra.
S van itt más újdonság is. 1958—
59-ben külön üzemrészt létesítettek a
fakátrány további
feldolgozására,
ahol már eddig is jelentős mennyi
ségű fakátrányolajat és fakátrányszurkot állítottak elő.
Az új termékek mellett — ame
lyek közé még egy speciális oldószer
is tartozik — a régiekkel is van mit
dicsekednie a tolmácsi üzemnek. Ta
valy 255 vagon faszenet állítottak
elő, szemben az 1955. évi 102 vagon
nal. A vegyipar számára készített 60
százalékos, finomabb minőségű tech
nikai ecetsav és a már említett oldó
szer is megtöltene öt vagont. Igen
jelentős tétel végül a fakátrány,
amelyből kielégítik az ország egész
szükségletét.
Tolmácson persze nemcsak a na
pos oldalt néztük meg. Láttuk, hogy
a lepárlásra kerülő faanyag ned
vességtartalma még mindig magas.
Évek óta nedves fát kapnak s ez a
felhasználásig sem szárad ki eléggé,
bár a készlet jelentős. A magas víz
tartalom viszont csökkenti a kapa
citás kihasználását és a termelékeny
séget is. Éppen ezért egy faelőszárítót építenek, amely 1961-től már 8—
10 százalék nedvességtartalmú fával
látja el az üzemet.
Nem sokkal kisebb gondot okoz
Tolmácson az iparvágány csekély
teljesítőképessége. Ez különösen az
anyagszállítás
dandárjában
okoz
gondot. A bővítéshez szükséges ke
retre azonban még sokat kell várni.
Addig is egy varázscsizmában lép
jünk át

Zalaegerszegre
— A zalaegerszegi üzem kapacitá
sának kihasználása és megfelelő ter
melési érték biztosítása nem kis fel
adatot jelentett az elmúlt években —
mondja Szalontai Béla, a vállalat
igazgatója. — 1956 óta a fokozatos

felújító vágások bevezetése, s a mag
termő állományok kijelölése miatt
150 ezerrel csökkent a gyantater
melő törzsek száma, s 21 vagonnal a
nyersgyantahozam. Ez a mi szem
pontunkból azt okozta, hogy az 1955ben előállított 55 vagon kész gyanta
helyett 1959-ben már csak 31 va
gont termeltünk; 10 vagon terpentin
helyett pedig csak 5-öt. Ami a kapa
citásunk kihasználását illeti, a lyu
kat egyrészt új termékek bevezetésé
vel, másrészt egyéb régi termékek
termelésének a fokozásával tömtük
be sikeresen.
És Zalaegerszegen nem is látni a
„Jyukat”. A dolgozók szorgalmasan
végzik munkájukat, annál is inkább,
mert örülnek, hogy a „bunkerből”
végre munkavédelmi, egészségügyi,
termelési és egyéb szempontból is
megfelelő üzemi épület lesz. Hosszú
huzavona után ugyanis tető alá ke
rül a terv is, meg az épület is: a
zalaegerszegi üzen rekonstrukciója.
A termeléskiesést elsősorban a fenyőolajgyártás gyors
növekedése
egyenlítette ki. 1954-ben csak 1800
kilogramm fenyőolajat állítottak elő,
tavaly pedig már 6000 kg-ot. Az
egész mennyiséget nyugatra expor
táljuk jó valutáért.
Az 1954 óta kitűnő minőségben
termelt sörszurok gyártása mellett a
zalaegerszegiek rátértek a cipőgyá
rak és cipészek szurokszükségletének
a kielégítésére is. A cipőgyáraknak
„asztra”-szurkot szállítanak nagy té
telben. Ezenkívül pedig még négy
féle cipészszurkot (fonal stb.) állíta
nak elő. Új termék Zalaegerszegen a
pecsétviasz is, bár erről azt mond
ják: „azért ne gondolja senki, hogy
azt hisszük, mi találtuk fel a spa
nyolviaszkot”.
Egy-egy új termék volumene —
bár az egész ország szükségletét ki
elégítik — bizony nem sókat nyom a
latban. Az Erdőkémiánál azonban azt
tartják, hogy sok kicsi sokra megy.
Ezért üzemeltetik

Kaposvárott és Szombathelyen
is azt a két kis termelőegységet,
amelyek közül az előbbi évente 200
ezer erdészkrétát, az utóbbi pedig
az importgyanta korábban veszen
dőbe ment göngyölegéből évi 5—600
darab méhkaptárt készít.
Az Erdőkémia munkájáról alkotott
képünk azonban nem volna teljes,
ha egy macskaugrással nem térnénk
vissza

Budapestre,
a Veres Pálné utcába. Itt csak
Bründl Lajos szobájaoa kell beko
pogtatnunk, hogy élvezetes beszámo
lót halljunk a vállalat harmadik, de
talán legfőbb „profiljáról”, a nemesfüz-vessző termelésről.
Annyi igaz, el kell ismernünk:
igen hasznos növény ez a fűz. A
gazdáját azonban váltogatja, mint
más a fehérneműjét. Most ismét az
Erdőkémiánál lelt gondviselőkre.

1950-ben — amikor megjelent a fű
zekről a rendelet — 280 hold nastyüzemi gázdálkodásra alkalmas fűz
telep volt; ma viszont már 3800. Tíz
év alatt a termelés 57 vagonról 1500
vagonra; az export pedig 25-szörösére
nőtt.
— Ezek beszédes számok — mon
dotta Bründl Lajos —, különösen ha
meggondoljuk, hogy egy hektár te
rületről világpiaci áron számítva 411
dollár értékű vesszőt takaríthatunk
be, míg ugyanekkora terület cukor
répahozama (kész cukorban számol
va!) csak 208 dollár.
A múlt évben 25 millió forint ér
tékű vesszőt termeltünk. A hazai és
az exportszükséglet kielégítése után
még 3—400 vagon olyan vessző ma
radt, amely kosárfonásra alkalmat
lan (pl. jégverte), de papírgyártásra
kitűnő. Ezt maguk a papírgyárak is
elismerték szakvéleményeikben, sőt
1958-ban a papíripar könyvjóváírásra egy defibirátort is átvett — s ért
hetetlen módon mégsem veszik át a
vesszőket. Kénytelenek voltunk te
hát a cellulózgyártásra
alkalmas
vesszőket eladni a Debreceni Talaj
javító Vállalatnak, s ott gátvédő Tő
zsének használták fel. — Olyan ez —
mondja felháborodottan Bründl La
jos —, mintha az almát újságpapír
helyett dollárba csomagolnánk.
*
Megtértünk a hosszú útról. Körül
néztünk az Erdőkémia házatáján.
Sok mindent hallottunk és láttunk,
Egy kis kémiát, egy kis fizikát. De ez
a gyakorlatban alkalmazott kémia 9
és fizika sok milliós értéket jelent
népgazdaságunknak.
Dr. Fébó László

Országos vadászati kiállítás
Az Országos Erdészeti Főigazgató
ság május 10—31 között országos va
dászati kiállítást rendez a Mezőgaz
dasági Kiállítás főpavilonjában. A
kiállításon a magyar vadgazdálkodás
fejlődését mutatják be 1956—60-ig. A
MÁV-val történt megállapodás értel
mében a kiállításra az ország minden
részéről 50 százalékos kedvezmény
nyel. lehet Budapestre utazni, a kiál
lítás területére pedig külön villamosés autóbuszjáratok viszik az érdeklő
dőket. Az OEF vadászati osztálya ez
úton is kéri az erdőgazdaságokat,
hogy a már megküldött tájékoztató
alapján segítsék munkájában a ki
állítás rendezőségét, járuljanak hoz<
zá minél nagyobb mértékben a kiál
lítás változatosságához és sikeréhez.

AZ ERDŐ
MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÄRA:
eyy évre 60 Ff, félévre 30 Ft
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Faellátásunk külkereskedelmi vonatkozásai
Az Országos Erdészeti Egyesü
let és az OEF szakszervezeti bi
zottságának továbbképző előadás
sorozata keretében tartotta meg
nagy érdeklődéssel várt előadását
Halász Aladár, OEF főosztályve
zető Faellátásunk külkereskedelmi
vonatkozásai címmel.
Elöljáróban ismertette az euró
pai fapiac helyzetét választékok
szerint. Ezzel kapcsolatban rámu
tatott arra, hogy az 1946-tól
ig
1955eltelt tíz év átlagában
Európa faforgalmi mérlege mint
egy 2,5 millió köbméter export
többlettel zárult, 1955-ben azon
ban már körülbelül ugyanennyi
hiányt mutatott. A hiány nagy ré
szét a Szovjetunió növekvő szál
lításai egyenlítették ki és előrelát
hatólag a jövőben is kiegyenlítik. A
Szovjetunió fenyőfűrészáru ex
portja 1955-ben még csak nem
egészen 2,6 millió köbméter volt,
1960-ban viszont már eléri a 4,2
milliót, vagyis ugyanannyira emel
kedett, mint a svéd és finn ex
port.
A továbbiakban a magyar fael
látás felszabadulás előtti és utáni
helyzetével foglalkozott. Megálla
pította a többi között, hogy Ma
gyarország a legtöbb fát impor
táló európai országok sorrendjé
ben a hetedik helyen áll. Mivel a
nagy import miatt Magyarország
erősen ki van szolgáltatva a nem
zetközi fapiacnak, nagyon fontos
lenne, hogy a fakülkereskedelmi
vonalon minél nagyobb számban
működjenek olyan szakemberek,

akik a hazai faanyagtermelés, fa
feldolgozás minden vonatkozásá
val tisztában vannak és egyszer
smind át tudják tekinteni a nem
zetközi külkereskedelmi helyze
tet. Csak széles látókörű szakem
berek tudnak tisztán látni a fapiac
változó viszonyai között és tudják
megtalálni a népgazdaság számá
ra legelőnyösebb megoldásokat.
Előadásának harmadik részében
elemezte fabehozatalunk ténye
zőinek (volumenváltozás, áruösz-

szetétel, származási összetétel, ár
változás) hatását. Ezekkel kapcso
latban megállapította, hogy a fa
import
értékének
növekedése
majdnem teljes egészében az érté
kesebb cikkek arányának növeke
désére, vagyis a behozatal áruöszszetételének kedvezőtlen változá
sára vezethető vissza. Ennek oka
viszont 95 százalékban a fa- és
papíripar fejlesztésének tíz éven
át történt elmulasztása.
Különösen nagy érdeklődést
keltett Halász Aladár előadásának
az a része, amely fabehozatalunk
jövőbeni alakulásával foglalko
zott. A népgazdaság összes faim

portja a következő 10—15 év alatt
az 1958. évihez képest, ha csak a
felhasználás növekedésével szá
molunk, körülbelül 530 millió Dfttal, több mint 68 százalékkal nö
vekedik. A faimport ilyen mérvű
növekedése megoldhatatlan prob
léma elé állítaná a népgazdaságot.
Éppen ezért szükséges fafeldolgo
zó iparunk (farost, forgács, papír)
nagyarányú fejlesztése, elsősorban

A Furnír- és Lemezművek korszerűsített fűrészcsarnoka

a hazai adottságok kihasználásá
val.
Az import csökkentésének lehe
tőségei közé tartozik a fakiterme
lés növelése — az üzemtervekben
jóváhagyott szintig — a véghasz
nálatok fokozása révén, az új tele
pítésű nyárasok fakitermelésének
növelése, a farost-, forgácslemez,

furnér és parkettatermelő kapaci
tás bővítése, valamint a külkeres
kedelmi és faipar politikai intéz
kedések egybehangolása. Legfon
tosabb feladat a faipar és főleg a
papíripar nagyarányú fejlesztése.

Ez a fejlesztés erdőgazdaságunk
nak is elsőrendű érdeke.
Utalt végül a most megindult
ipari forradalomra, a műanyag
korszakra, amely esetleg világ
szerte megváltoztathatja a fafel
használás szerkezetét az elkövet
kező 10—15 év alatt. Ahhoz azon
ban, hogy ez a változás hazai vi
szonylatban is hasznosítható le
gyen, szintén szükséges a külke
reskedelmi
szervezet
szakmai
megerősítése.
Halász Aladár előadását számos
hozzászólás követte. Speer Norbert
(Lignimpex) hangsúlyozta hozzászólásában, hogy olyan szerveze
tet kell létrehozni, amely megva
lósítja az egységes fagazdálkodást.
Ez az egységes fagazdálkodási
szerv egyúttal harcolna is a fával
foglalkozó iparágak fejlesztéséért.
Benedek Attila (OEF) rámutatott
arra, hogy a faellátás külkereske
delmi vonatkozásban is rendkívül
széles látókörű munkát követel. A
faipar fejlődése egyelőre nem áll
arányban a népgazdaság rohamo
san növekvő igényeivel. A faim
port csökkentését elsősorban ala
csonyabb értékű anyagból maga
sabb értékű választék kihozatalá
val lehet elérni. I^ántor János
(OEF) a FATE és az EÍITI együtt
működésének fontosságát hangsú
lyozta, e két tudományos szerv
dolgozza ki együttesen a távlati
terveket. Lonkai János (OEF) a
faipari üzemek közötti kooperá
cióról beszélt. Halász László (Or
szágos Tervhivatal) hangsúlyozta
a papírfatermelés fokozásának
szükségességét s rámutatott, hogy
különösen sok függ az erdőgazda
ságok ez irányú munkájától. Sztálinvárosban olyan cellulózfeldol
gozó üzemet építenek, amely min
denfajta papírfát fel tud majd dol
gozni.
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FATERMESNÖVELŐ HATÁSÁRÓL

1. táblázat
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Ezekben az erdőrészletekben
50 X 50 méteres próba területeket
tűztünk ki, s ezeken törzskiszám-
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1
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ként m 3

24,3
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67

100

Folyónövedtke
1 ha-on

fafajon 

fafajonkint m 3

100

100
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záródása, %

100

Gy

be
c8
g

termőhelyi o.

magassága, m

Hosszú
pereszteg
45/ft

Fatömege
1 ha-on

ksT

Erdő
részlet

Bejcgyertyános
32/r

Eredete

átl. mellm. átm .,

A faállomány

életkora, év

sárváriak bátran szakítottak az
akkori idők állománynevelési gya
korlatával. ;Az alászorult, elhaló,
beteg anyag jelentőség nélküli kiszedegetése helyett merészen be
levágtak a felsőkoronaszintbe is, s
a maguk elképzelései szerint
gyorsan kezdték formálni állomá
nyaikat. A mintegy 4100 hektárt
kitevő sárvári uradalmi erdőkre
az üzemterv az 1921-től 1930-ig
terjedő 10 évre 19 100 m3 előhasználati fatömeg kitermelését írta
elő, ezzel szemben kereken 50 500
m3-t termeltek ki ténylegesen,
vagyis az előírás 265%-át.
Ezzel kapcsolatban érdekes ta
pasztalatra hívta fel a figyelmet
Borsos Zoltán, a sárvári „nagy
öregek" munkájának mai tehet
séges folytatója. Hosszúpereszteg
község határában terülnek el a
szajki erdők, amelyek régen az
Erdődy-féle birtokhoz tartoztak.
Fafajuk tölgy, cser, gyertyán és
erdeifenyő, tehát a sárvári erdő
kével azonos. Szajk természetes
eídőtípusa — ugyanúgy, mint a
Farkas-erdőé
—
szagosmügés
gyertyános-tölgyes. Sok 100 év
körüli faállomány van itt, 400—
500 m3 hektáronkénti fatömeggel.
Ezeket egész életükön át csak anynyiban gyérítették, hogy eltávolí
tották az idősebb gyertyánokat és
a száradékot. Ezért még 100 éves
korban is igen magas bennük a
hektáronkénti törzsszám, felnyur
gult, kis koronájú, vékony törzsek
állnak a területen. Élőfakészletük
nem nagyobb, mint a rendszeres

sarj %

évi 7. számában írott tanulmá
nyomban rámutattam, hogy a

a 32/c-ben viszont 1,50 m3. Az
adatokból
világosan
kitetszik,
hogy a 45/b-ben bőven volt tölgy
törzs és a gyérítések során el le
hetett volna távolítani a csert,
mód lett volna tiszta gyertyános
tölgyes kialakítására. Azon túlme
nően tehát, hogy elestek az előhasználati fatömegtől, tölgy he
lyett számottevő mennyiségben
csert neveltek, s a nevelt törzsek
átlagosan 10 cm-rel vékonyabbak
is, ami nagymértékben befolyásol
ja értéküket. A hosszúperesztegi
74 éves állomány fatömege 1 hek
táron összesen 414 m3. Ha a bejc-

elegy aránya %

tően — a régi német iskola hatá
sára — az alsó gyérítés elvei ural
kodtak. Gyérítés címén kizárólag
csak az elnyomott anyagot vágták
ki a záródás gondos fenntartása
mellett.
A sárvári erdőkről lapunk 1959.

erős belevágásokkal gyérített ha
sonló korú farkaserdői állomá
nyoké. Emellett Szajkón elestek a
Farkas-erdőn rendszeresen kiter
melt, igen számottevő előhasználati fatömeg nagy részétől.
1959 nyarán Borsos Zoltánnal
bejártuk Hosszúpereszteg határá
ban a szajki erdőket és Bej egy ertyános határában a Farkasr-erdőt.
Összehasonlítás céljából két erdő
részletet választottunk ki, a Bejc
gyertyános 32/c-t és a Hosszúpe
reszteg 45/b-t. E két erdőrészlet
üzemtervi adatait az 1. táblázat
mutatja.

fafaja

A felszabadulás előtt a magyar
erdőkben, amelyeknek túlnyomó
része magánkézben volt, nem folyt
rendszeres és szakszerű állomány
nevelés. A gyérítési elveket ille
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. 05tZ) m
|
tf) 2
■z

4,9

347

3,1

8,0

1,8
1,6
0,2

414

1,6

5,2

gyertyánosi 67 éves állomány 347
m3-nyi fatömegéhez hozzáadunk
7 évi folyónövedéket, 403 m3-t
2. táblázat

A faállomány

Erdőrészlet

Bejcgyertyános
32/-

Hosszúpereszteg
45/fr

magas
fafaja sága,
m

törzsszáma 1 ha-on
átl.
mell,
mag. fafaj ónk int, összesen,
átm.,
db
db
cm

ksT

24

37

180

Gy

10

8

2116

ksT
Cs
Ef

22
23
23

27
27
42

268
208
12

Gy

6

5

lálást végeztünk. A törzskiszámlálás 1 hektárra átszámított eredmé
nyeit a 2. táblázat tartalmazza.
A táblázat szerint a Hosszúpe
reszteg 45/b-ben több mint két és
félszer annyi tölgy és csertörzs
van, mint amennyi tölgytörzs a
Bejcgyertyános 32/c-ben. A 45/bben 1 törzs köbtartalma 0,72 m3,

|

3276

fatömege 1 ha-on

fafajonként,
m3

összesen,
m3

268

2996

48

317

192
150
20
3764

16

378

nyerünk. Tehát az élőfatömeget il
letően sem ad jelentékenyen na
gyobb eredményt a hosszúperesztegi állomány. A két erdőrészlet
adatainak elemzése is bizonyítja
tehát az előhasználatok fatermésnövelő hatását.
Keresztesi Béla
főigazgatóhelyettes
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Új gépek — fejlettebb technológia
n lenti fűrészüzemben
Még talán egyetlen fűrészüzemnél
— Amikor meghirdettük a szocia
sem láttunk akkora forgalmat, mint
lista brigád címért folyó versenyt, 21
itt, a Nyugatmagyarországi Fűrészek
brigád csatlakozott a felhíváshoz. Az
lenti üzemében. Tehergépkocsik, von
értékelésig előreláthatóan 8 brigád
tatók egymás után gördülnek be megjut el. Természetesen nagyon szigo
rakottan a kapun, s csak azon cso rúan vettük a versenyt, például ame
dálkozunk, hova teszik a rengeteg
lyik brigádból csak egyetlen tag is
rönköt.
hiányzott a szakmai oktatásról, az a
— A kedvezőtlen, esős idő miatt az
brigád automatikusan kizárta önma
erdőgazdaságok kissé elmaradtak a
gát a versenyből. A donga- és fríz
szállítással — kapjuk a felvilágosí
termelő brigádok például kiestek,
tást Koltai István üzemvezetőtől. —
mert bár termelési eredményeik ki
Most jobbak a szállítási viszonyok,
tűnőek,' de hol egyik, hol másik tag
zúdulásszerűen érkezik az anyag.
juk hiányzott az oktatásról. Zsiga
Ideális fekvésű rönkterünk van, jól
István rönktéri brigádját Ambrus Pál
tudjuk fogadni az anyagot, mégis
most már időnként gondot okoz a
szállítmányok elhelyezése.
Lenti egyébként is sok anyagot fal
fel, lévén a Nyugatmagyar Fűrészek
Az ÉRTI talajtani laboratóriumá
legnagyobb kapacitású üzeme: átlag
ban a nyolcadik talajvizsgálati tan
45 000 köbméter rönköt dolgoz fel
évente. Most átmenetileg talán kissé
folyam résztvevői dolgoznak: talaj
csökkent a termelés, hogy azután
mintákat elemeznek, lombikok fölé
újult erővel emelkedjék. Ugyanis
hajolnak, kémcsöveket forgatnak a
világosság felé.
éppen új, nagyteljesítményű gépeket
szerelnek a fűrészcsarnokban: egy
Tavaly júniusban indult az első ha
lengyel keretfűrészt és két Herkulest.
sonló tanfolyam és most már nyolÚgy remélik, hogy az új gépeket ép
cadízben gyűlnek össze erdőművelők,
pen hazánk felszabadulásának ünne
hogy Járó Zoltán vezetésével öt na
pére állíthatják üzembe. Az új gépek
pon keresztül dolgozzák fel az erdé
beállításával nemcsak a teljesítmény
szeti talajtan alapvető elméleti és
növekszik, hanem új, fejlettebb tech
gyakorlati anyagát. Egy-egy tanfolya
nológiával tudnak dolgozni. A szom
mon átlag öten vettek részt. Van
bathelyi fűrészüzemben már műkö
olyan erdőgazdaság, ahonnan már
dik a lengyel keretfűrész, a dolgozók
ketten is voltak tanfolyamon, de van
nagy része megismerte, milyen nagy
olyan is, ahonnan még egy hallgatót
teljesítményekre képes.
sem küldtek fel a továbbképzésre. A
A minőség emelése áll a dolgozók
tanfolyamok általában úgy vannak
egész évi versenyének középpontjá
szervezve, hogy — a fagyos téli idő
ban. A kongresszus tiszteletére lezaj
szakot kivéve — az első három na
lott munkaversenyben az 1958. évihez
pot töltik a résztvevők az elméleti
képest a fenyő fűrészáru minőségi ki
anyag feldolgozásával és a laborató
hozatalát 14, a lombos fűrészáruét pe
riumi munkák begyakorlásával, két
dig 10 százalékkal növelték, s az I—
napot pedig külső gyakorlaton tölte
II. osztályú kihozatal emelésével több
nek, hogy elsajátítsák a helyszíni ta
mint 1 millió forint értéktöbbletet ér
lajelemzés gyors és eredményes mód
tek el. Most az első negyedévben öszszereit. A tanfolyamok célja, hogy a
szesen 98 800 forint értéktöbblet-eme
gyakorlati
termőhelyfeltárásokhoz
lést vállaltak, de minden jel arra
szükséges talajvizsgálati módszereket
mutat, hogy jócskán elérnek többet
megismertessék az erdőművelőkkel,
is.
de ugyanakkor megvilágítsák azokat
Vállalásaik teljesítésében főként
az összefüggéseket is, amelyek a ta
két körülmény segíti a lentieket: a jó
lajviszonyok és az egyéb erdőgazda
együttműködés a közvetlenül szállító
sági tényezők közt megállapíthatók,
két zalai erdőgazdasággal és a szocia
így válik a talajvizsgálat komoly se
lista brigád cím elnyeréséért folyó
gítőeszközzé a talajjavítás, — elsősor
verseny.
ban csemetekertek talajjavítása —
a fafajmegválasztás, az elegyítés kér
— Kifogásolás ugyan akad időnkint
déseiben.
— mondja Nyirádi Tibor főművezető,
— de különösebb ellentét nincs az
Ezekkel a központi tanfolyamokkal
erdőgazdaságokkal. A zalaegerszegi
párhuzamosan van folyamatban az
erdőgazdaságnak külön helyszíni át
egyes erdőgazdaságok kézi laborató
adója van a telepünkön, de Nagykani
riumainak a kialakítása. Az a cél,
zsával is igen jó a kapcsolatunk. A
hogy lehetőleg minden erdőművelő
gazdaságok mindinkább betartják a
beosztású szakember végigmenjen
szabványokat s az osztályozásnál is
egy ilyen tanfolyamon, s az ott szer
érvényesül már az a gyakorlat, hogy
zett tudását adja tovább az erdészeti
a rönköt minden oldalról alaposan
szakelőadóknak.
megvizsgálják. Hasonlóan jó szab
Beszélgettünk Nagy László erdő
ványrönköt kapunk Keszthelytől,
mérnökkel (Sárvár) a tanfolyam
Szombathelytől, Pápától.
egyik szünetében. Máris nagyon sok
A szocialista brigád címért folyó
újat tanultunk — mondotta —, külö
versenyről Mátyás István szb titkár
nösen kiöregedett csemetekertjeink
nál érdeklődtünk.
feljavítása, illetve esetleges áttelepí-

ütötte el a versenyben való részvétel
től, mert egy alkalommal ittasan jött
a munkahelyére. Az árutéren mind
két anyagfelvevő brigád elérte a szin
tet, a vagonrakó brigádok is fej fej
mellett haladnak, a keretfűrészes bri
gádok közül azonban csak az egyik,
Fehér Jenő brigádja jöhet számítás
ba, mert a Kremser-brigádból többen
hiányoztak az oktatásról.
— A szocialista brigádért folyó ver
seny alatt — mondja búcsúzóul a fő
művezető —, észrevehetően emelke
dett már eddig is a dolgozók szakmai
tudásának színvonala. Ennek pedig
ők maguk is, de az egész üzem nagy
hasznát látja, most is, de különösen,
ha majd üzembe állnak az új gépek
és életbe lép a fejletebb technológia.

Talajvizsgálati tanfolyamok
tése kapcsán tudjuk majd hasznosí
tani az itt tanultakat. Nyilvánvaló
tanulság a tanfolyamon résztvevők
számára, hogy talajtani felkészültség
nélkül korszerű erdőművelő munkát
végezni nem lehet. Számomra való
ságos felfedezés volt, hogy már az
itteni laboratóriumi munka alapján
megállapíthattam: a mi erdőgazdasá
gunk úgynevezett cseritalajain, ahol
eddig a kocsánytalantölgyet tartot
tuk megfelelőnek, de eredménytele
nül telepítettük, ezentúl a kocsányos
tölggyel kell dolgoznunk.
Gyetvay György, a szombathe
lyi erdőrendezőség mérnöke vizsgála
ti munkája közben elmondotta, hogy
a szombathelyi kirendeltségen már
berendeztek egy kisebb talajlabora
tóriumot. Már eddig is sok segítséget
kaptak a rendezési munkák során,
mert az üzemtervek elkészítésénél a
termőhelyi eltár ás, következésképpen
a talajvizsgálati eredmények is egyre
nagyobb szerephez jutnak. Vélemé
nye szerint elengedhetetlen, hogy
minden erdőrendezőség megfelelő ta
lajlaboratóriumi felszereléssel ren
delkezzék és lengenek olyan szakem
berei, akik a talajvizsgálati munká
latokat elvégzik.

Az OEF Szakszervezeti
Híradója
második évfolyamába lépett. Az ér
tesítő számról számra színesebb, gaz
dagabb tartalmú,, mind többen vesz
nek részt a szerkesztésében. A II.
évfolyam 1. számának cikkeit, él
ménybeszámolóit, változatos rovatait
még felsorolni is sok lenne, hiszen
csupán a szerzők száma tizennyolc. A
lap a többi között közli az OEF Szak
szervezeti Bizottsága új vezetőségé
nek névsorát, Kántor János a VII.
kongresszus irányelveinek megvalósí
tásáról ír, Tóth Ödön a kommunista
erkölcsről közöl tanulmányt, Keresz
tesi Béla a KGST országok erdőgaz
daságáról ad tájékoztatót, Sáli Emil
folytatja az előző számban megkez
dett olaszországi útinaplóját. A Hír
adó kultúr- és sportrovata szintén
gazdag és élénk.

1O
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A lánctalpas győzedelmeskedik a járhatatlanul sáros utakon is. A vezetőfülkében
Németh István, kiváló DT kezelő, az Erdészet Kiváló Dolgozója

A nagykanizsai erdőgazdaság munkája,
gondjai,
tervei
&
,1

a

K

i

NAPOK ÓTA makacsul, kegyetle
nül esik az eső. Ember, állat és gép
ázott an, erejét megfeszítve küzd a
természettel. A dombokra és a völ
gyekre egyaránt rátelepedett a köd,
a fák törzséből csavarni lehetne a
vizet, a sűrű avarban fürge kígyók
ként apró patakok tekergőznek, a
közelítő nyomok olyanok, mintha híg
csokoládékrémből lennének.
Kísérőnk, Andor József, a nagy
kanizsai erdőgazdaság főmérnöke
mintha nem is venne tudomást a szí
vet, lelket szomorító időjárásról, vi
dám büszkeséggel mutat az út men
tén oszlopegyenesen magasba fúródó
bükkökre:
— Talán sehol az országban nincs
ilyen szép, gazdag bükkállomány,
mint itt, a göcseji bükk-tájon. Az
élőfakészlet hektáronként átlagosan
188 köbméter, de sok helyen a 220-at
is eléri.
Nem, egyáltalában nem lehet el
fogultsággal illetni a lelkes, fiatal fő
mérnököt: az állomány valóban egye
dülállóan szép. Mégis, tekintetünket
most jobban vonzza az ember, aki
valósággal eltűnik a magasbanyúló
fák alatt s aki mégis a legnagyobb és
legerősebb itt az erdők világában is,
mert munkájával és akaratával le
győzi az ellenséges időjárást.
AZ ÁZOTT FA TÖRZSÉBE úgy
hatol be a motorfűrész, mintha vaj

tömböt vágna. György Ernő és
Hegedűs István motorfűrészkeze
lők a döntés után hátratolják sisak
jukat s máris szemügyre veszik a kö
vetkező, döntésre kiválasztott fát. *
Igaz, jobb lenne a száraz idő —
mondja Lakatos Gyula motorfű
rész csoportvezető —, de az ember
ma már nincs úgy kiszolgáltatva az
időjárásnak-, mint azelőtt. Nemcsak
a védőruhákra, a gumicsizmára gon
dolok, hanem arra, hogy tapasztalat
tal, gyakorlattal, szakmai hozzáértés
sel rossz időben is eredményesebb a
munka. Jellemző erre, hogy csopor
tom tagjai, és én magam is, a ked
vezőtlen, nagyrészt esős téli hónapok
ban is csaknem tartani tudtuk azt a
bérszintűnket, ami a gazdasági év
első hónapjában, októberben kiala
kult, amikor pedig még derűs, száraz
volt az időjárás és a nappalok is
hosszabbak voltak.
—i És természetesen nem szabad
megfeledkezni a technikáról, a gé
pek nagy segítségéről sem — teszi
hozzá, miközben a daraboló villany
fűrészhez bekapcsolja az áramfej
lesztő agregátumot.
Mintha csak szavaira érkezne vá
lasz, lent, a völgyi rakodóhoz vezető
út sártengerében felfelé kapaszkodik
egy lánctalpas traktor, rönkszállító
pótkocsit húzva.
— Enélkül mozdulni sem tudnánk

ilyen időben az erdőben — mondja
Németh István többszörösen ki
tüntetett DT-kezelő, az Erdészet Ki
váló Dolgozója, amikor gépe mellé
érünk. — Egy-egy fordulóval hat
hat köbméter rönköt szállítok az er
dei vasúthoz.
A TRAKTOR MÉLYEN VÁJT
NYOMÁN megyünk le a kisvasúti
rakodóhoz. M i 11 e i Sándor iparvas
úti felterhelő brigádvezető 12 embe
rével, ki tudja hányadik vagont rak
ja, és ki tudja, hány ezer vagont ra
kott meg 21 év alatt, mióta a felter
helő brigádban dolgozik. A gumicsiz
mák és a viseltes bőrcsizmák szinte
térdig tapossák a sarat, a munkaru
hák eleje csöpög a víztől, a zubbo
nyok ujján vastag rétegben áll a sár.
Bizony ez a kisvasúti rakodó csak
név leg rakodó, egyáltalán nincs
kiépítve, a brigád tagjai a földről gu
rítják a vagonokba a rönköket.
— Nehéz, megerőltető a munkánk
— mondják —, a kereset sem túlsá
gosan sok ahhoz képest, hogy 100—
110 köbmétert rakunk fel egy nap.
Október óta a bérpótlék is megszűnt,
a védőfelszerelésünkből hosszú ideje
hiányzik a kesztyű, a tenyérvédő, d^3
a legnagyobb sérelmünk az, hogy
vannak, akik még ma is úgy beszél
nek az emberrel, mintha 15 évvel ez
előtt nem változott volna meg a vi
lág, mintha a munkás nem ember,
hanem gép lenne. Éppen a napokban
mondta valaki egyik társunknak:
jobb lesz, ha hallgat és csendben
dolgozik. Úgy gondoljuk, nem való
vezetőnek az az ember, aki, ahe
lyett, hogy meghallgatná a munkást,
letorkollja.
Sajnos, a Millei-brigád egyik tagja
sem árulja el, ki volt a vezetők kö
zül az, aki méltatlanul viselkedett
velük és önmagával szemben is — de
úgy gondoljuk, névtelenül is
magára ismer és nem hagyja, hogy
a türelmetlenség máskor is elragadja.
Azt, hogy bizony nem sokat foglal
koznak a vezetők a felterhelő bri
gáddal, az is mutatja, hogy a brigád
tagjai szinte teljesen tájékozatlanok
voltak a bérpótlékot, valamint a
használt csizmák viselési idejét ille
tően. A türelem, a dolgozókkal való
foglalkozás nem erény, hanem kö
telesség, mégpedig nem csak vezetői,
hanem emberi kötelesség is.
S néhány kilométerrel odébb mint
ha ez a gondolatsor folytatódna, ami
kor a legidősebb, de egyúttal a leg-

A lánctalpas traktor pótkocsijának
felterhelése
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Friss fenyővágásterület

újabb erdészetvezetővel, Bedő Ferdinánddal találkozunk. Bedő elvtársat
múlt év decemberében állították a
tornyiszentmiklósi erdészet élére s
ez a rövid idő elég volt ahhoz, hogy
megismerje az erdészet valamennyi
dolgozóját, mégpedig nemcsak futó
lag, hanem családi körülményeikkel,
gondjaikkal, örömeikkel együtt és
ahhoz is elég volt, hogy a dolgozók
megismerjék és, bízvást állíthatjuk,
megszeressék új vezetőjüket.
— Aki negyven évet töltött el az
erdőben — mondja csendesen Bedő
Ferdinánd — az nemcsak az erdő
fáit, hanem az erdő embereit is meg
ismeri. Az én területemen van az

/3

B. K.

csömödéri kisvasúi

Nem találkoztunk még erdei kisvasúttal, amelyik olyan magától ér
tetődő komolysággal töltötte volna
be hivatását, mondhatnánk fontossá
gának tudatában játszotta volna a
nagyvasút szerepét, mint a CSEV,
vagyis a Csömödéri Erdei Vasút.
Amikor a többi között a munka
fegyelem, a baleseti statisztika után
érdeklődtünk Bicsák Imre üzemve
zetőnél, a lehető legöntudatosabb
hangsúllyal válaszolta:
— A MÁV-nál sem tűrnek meg
semmilyen lazaságot, fegyelmezetlen
séget, mi is vasutasok vagyunk, te
hát nálunk sem lehet. Vasútüzemi
balesetünk az utóbbi években egy
általán nem volt. Sűrűn tartunk
szakmai és baleseti oktatást.
Amikor alaposabban bepillantot
tunk a kisvasút valóban nagyvasutat
megközelítő teljesítményeibe, úgy
éreztük, rábukkantunk a csömödéri
A Szuper Zetor két pótkocsit vontat
nagykanizsai MÁV rakodóra
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ország legszebb faállománya, a hí
res vétyemi bükkös s én azt
akarom, hogy a legszebb 'erdőben
elégedett, kiegyensúlyozott emberek
dolgozzanak. Vannak itt olyan har
mincéves állományok és tíz-tizenöt
éves fiatalosok, amelyeket én ültet
tem s szeretném, ha minél több
olyan lelkes fiatalember dolgozna
mellettem, akiket én indítottam el az
úton, akikkel én szerettettem meg
az erdőt. A négy évtized alatt sok
erdész-tanítványom volt. Egyikük,
C s o n d o r Ferenc, aki mint cseme
tekerti munkás kezdte, most kerület
vezető erdész. Egy útkaparó gyerme
ke volt a másik, Hruzsonya Ist
ván, akit én küldtem technikumba s
most a dalost erdészkerület vezetője.
Legújabb tanítványom a 18 éves
Szabó Sándor, aki most szándéko
zik beiratkozni a kétéves erdész
szakmunkásképző iskolára. És van
nak és remélem lesznek még többen
is, hiszen legalább még húsz évig
szeretnék dolgozni. Ez talán nem is
elérhetetlen álom, hiszen az erdész
valahogy olyan, mint a tölgy: soha
sem öregszik meg. Mindenesetre leg
közelebbi célom, hogy a tornyiszent
miklósi erdészet, amely a VII. sor
számot viseli a gazdaság erdészetei
között, a ranglistában kiérdemelje az
arabs egyest.

a

vasutasok és műhelyi dolgozók öntu
datának forrására.
Először is a CSEV az ország legna
gyobb erdei vasútüzeme: 70 kilomé
ter hosszúságban hálózza be vonalai
val a nagykanizsai erdőgazdaságot,
nem kevesebb, mint 10 000 hektárt
tár fel s a teljesítménye évente
700 000 tonna-kilométer. Az öreg kis
gőzmozdonyok — mindössze három
van belőlük — egyszerre 12—16
négytengelyes teherkocsit hoznak le
az erdőből, átlag 60 tonna terhelés
sel, ezenkívül szorgalmasan és perc
nyi pontossággal bonyolítják le nap
jában kétszer a tekintélyes személy
forgalmat.
A vasútüzem kicsiny és korszerű
nek alig mondható javítóműhelye
nemcsak az összes vasúti javításokat
végzi el időben, hanem a szomszé
dos fagyártmánytermelő üzem gépei
nek a javítását, karbantartását is.
Hogyan dolgozik, milyen fejlődés
előtt áll a kisvasút?
— Mindenekelőtt arra törekszünk
— válaszolja az üzemvezető —, hogy
minél jobban szervezett szállítások
kal csökkentsük az önköltséget. A
szállítás szervezése az erdei rakodó
kon történő rendezéssel kezdődik. A
rakodókon külön tároljuk a fűrész
rönköt és a lemezipari rönköt vá
laszték és méret szerint. így a rönk
nem keveredik össze, nem kell külön
válogatnunk a vagonba rakás előtt.
Amennyi szállítást csak össze lehet
kapcsolni, azt egy szerelvénnyel hoz
zuk le, hogy csökkentsük a fordulók
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számát és biztosítsuk a vonatok ala
pos terhelését. Az önköltség csökken
téséhez tartozik a menetidő jó ki
használása, a gyors és biztonságos ra
kodás, amit a mozdony vezetők irá
nyítanak.
— A műszaki fejlesztésre nézve
kedvezőek a kilátásaink. Évenként
átlag 7 kilométer pályaszakaszt újí
tunk fel vasbeton talpakkal, a leg
fontosabb szakaszokon 14 kg-os erős
síneket fektetünk le. Évente 500—
600 000 forintot fordíthatunk a pálya
korszerűsítésére. A fahidakat folya
matosan vasbeton hidakra cseréljük,
az idén két új hidat adunk át a for
galomnak. Említésre méltó, hogy a
pályafelújításokkal
párhuzamosan
vasút menti fásításokat is végzünk,
főként nyárral, nyírrel, platánnal és
vöröstölggyel. Négy kilométer hoszszúságban repülő vágányokat fektet
tünk le, az olcsó, könnyen áthelyez-

erdők

hető vágányokkal újabb és újabb er
dőrészeket tudunk feltárni. Az erdő
gazdaság nagy gondot fordít az erdei
rakodók korszerűsítésére, az idén
már sor kerül a haraszti, a márki és
a hosszúréti magasrakodók megépíté
sére.
— A további fejlődés érdekében a
gyorsabb kocsirendezéshez és a sze
mélyszállítás lebonyolításához szeret
nénk egy Diesel-mozdonyt. Sürgető
erdőgazdasági érdek, hogy sínmotort
kapjunk, hiszen a gazdaságnak jófor
mán egyetlen járható útja a vasút.
MÁV átrakónk, azt hiszem, az or
szág legnagyobb kapacitású erdőgaz
dasági átrakója, évi 40 000 köbméter
anyag kerül átrakásra, nem számítva
a fagyártmánytermékeket. Az egyet
len Panther-daruval már nem tud
juk megoldani átrakási problémáin
kat, sürgős lenne egy teljesen korsze
rű, nagyteljesítményű átrakó építése.
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Nődolgozók versenye
a csömödéri fagyártu ánytermelő üzemben
A vasútüzemmel nagyon békés
társbérletben „lakik” a fagyártmány
termelő üzem. Igaz, hogy a békesség
fölött mindkét üzemnél ugyanaz az
üzemvezető őrködik, így nem is kell
más kísérőt keresnünk, a fagyárt
mány üzemben is Bicsák Imre ka
lauzol végig. Kezdetben úgy találjuk,
hogy ez az üzem sem különbözik
többi hasonló társától: a huzatos
deszkaszínben egy gatter, két körés szalagfűrész, meg egy ingafűrész
zúg és ezek a gépek is már becsü
lettel leszolgáltak vagy li árom év
tizedei.
Abban sincs különbség,

hogy a csömödériek szintén üzemük
korszerűsítéséről szőnek terveket,
mint annyi más fagyártmány üzem
dolgozói, új fűrészről és ingáról, meg
egy horizontál keretfűrészről álmo
doznak. De legfőképpen azt várják
érthető türelmetlenséggel, hogy az
üzemet kapcsolják be a villanyháló
zatba és végre nyugdíjba küldhessék
áramfejlesztő öreg gőzgépüket. Bizo
* nyosra veszik, s nincs is okunk ké
telkedni benne, hogy a villamosítás
százalékkal
ugrásszerűen 20—25
emelné termelésüket. Ez a 25 százalék pedig nem is lenne olyan elhanyagolható mennyiség, ha figyelembe vesszük, hogy jelenleg egye
dül bányabélés pallóból 1200 köb
méter az évi tervük s ezt többnyire
jelentősen túlteljesítik, még pedig
úgy, hogy 80 százalékban tűzifa
minőségű anyagot használnak. A
parkettaléc
sem
elhanyagolható
mennyiség 300 köbméterrel s olyan
minőségben, hogy a fatelítő vállalat
nál különösen jó híre van a csömö
déri fríznek.
Ami újat látunk Csömödéren, nem
a berendezésben, nem a fűrészekben
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vagy a gőzölőben mutatkozik. Inkább
az tűnik fel, hogy a körfűrészek mel
lett mindenütt nők dolgoznak.
— Igen — mondja Bicsák elvtárs—,
három női körfűrészesünk van, Hor
váth Juliska, Weinhoffer
Mária,
Peszleg Tibonné. Mindhármain szintié
fej fej mellett haladnak a felszaba
dulás tiszteletére folyó munkaver
senyben. Horváth Juliska legutóbb
kiváló dolgozó oklevelet kapott.
Munkaversenyük eredményeként a
parkettaléc és a burkoló léc aránya
lényegesen megváltozott. Tavaly még
50—50 százalék volt közöttük az
arány, az idén már 63 köbméter par
kettaléc kihozatal ímellett csak 19
köbméter a burkoló léc. Vagyis egész
évi 300 köbméteres tervünket tekiinitve úgy gondoljuk, hogy a parketta
és a burkolóléc arányát 70:30 száza
lékra tudjuk javítani.
Amikor indulunk kifelé a fűrész
csarnokból, az üzemvezető meg
jegyzi:
— Negyvenéves az üzemünk és ez
alatt a négy évtized alatt sok gazdá
ja volt. Úgy tapasztaltuk, a legjobb
gazdája az erdőgazdaság. Igyekszik
fejleszteni, korszerűsíteni az üzemet,
amennyire csak az anyagi keretek
engedik. Mi pedig igyekszünk jó, selejtmentes munkával válaszolni erre
a gondoskodásra.

Lapzártakor értesültünk, hogy a
csömödéri
fagyártmánytermelő
üzemben súlyos, halálos baleset tör
tént. Peszleg István gépkezelőt, aki
az üzemnek több, mint harmincéves
dolgozója, a transzmissziós tengely
magával rántotta és mire a balesetet
észrevették, s a gépet leállították,
már halálra zúzta. Ez a tragikus bal
eset is intő jel arra, hogy elavult gépi
berendezéseinket sürgősen felül kell
vizsgálni és az olyan üzemeket, ame
lyek működtetése az emberéletre ve
szélyes lehet, le kell állítani.
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A zalaegerszegi erdőgazdaság
a kiegyensúlyozott munka szilárd talaján

I

Abies concolor a surdi exotakertben. A
kertet huszonnyolc évvel ezelőtt alapítot
ták. Ma ötvenkétféle exota van a kertben
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— Munkánkra talán az a legjel
lemzőbb, hogy nincsenek benne szél
sőségek, hosszú évek óta tartjuk az
átlag fölötti szintet, a múlt év ered
ményei alapján dicsérő oklevelet
kaptunk a főigazgatóságtól, azelőtt
pedig többször elértük az élüzem
szintet. Úgy foglalhatnánk össze,
hogy az egyenletes, kiegyensúlyozott
munka szilárd talaján szeretünk
állni.
Búcsúzóul mondta ezeket a szava
kat Mátrai Zsigmond, a zalaeger
szegi erdőgazdaság csoportvezetője,
de mi beszámolónk elejére tettük,

mert úgy érezzük, ez az egyenletes
ség, ez a „számítani lehet ránk” lég
kör a legjellemzőbb a gazdaságra.
Mielőtt az erdőgazdaság központ
jában Szekeres Gyula igazgató
val és a csoportvezetőkkel a gazda
ság munkájáról, terveiről beszélget
tünk volna, végigjártunk néhány er
dészetet, kitermeléseket, szállításo
kat láttunk, elgyönyörködtünk a zalabaksai erdészet irsai kerületének
százhektáros eredeifenyő telepítésé
ben, ahol a három—nyolc éve telepí
tett állomány 95 százalékban maradt
meg. Ugyanitt, a zalabaksai érdé-

György Ernő és Hegedűs István motorfű
részkezelők öt éve dolgoznak a nagyka
nizsai erdőgazdaság bánokszentgyörgyi er
dészeténél.
Teljesítményükre jellemző,
hogy átlagos havi keresetük 3000 forint.
Az értékes bükk- és tölgyállományban
Csillag Vince szakfelügyelő újításával, a
döntőlánccal dolgoznak s ezzel a kiter
melt fát megvédik a felrepedéstől.

szetnél már készülnek az ezen a tá
jon új fafaj méltó „fogadására”:
az idén először telepítenek 40
hektáron nyárelőhasználati állo
mányt,
mégpedig az ÉRTI talaj vizsgálatai
alapján elegye tlen tölgyesekbe és
fiatal’erdeifenyvesekbe. Ennél az er
dészetnél is azt az egyenletességet
láttuk, amely a gazdaság munkájá
nak egészére jellemző. Február má
sodik felében 80 százalékra voltak
tekintélyes, 14 000 köbmétert megha
ladó kitermelésükkel és ebből 3800
köbmétert géppel termeltek ki, a
tervben előírt 3000 köbméter helyett.
A lenti erdészetnél is már közvet
lenül a kitermelés befejezése előtt
álltak s a korán beköszöntött tavasz
ban a következő nagy munkára, a fá
sításra készülődtek. Az ősszel már
elvégezték 20 hektár nyárelőhaszná
lati állomány telepítését, most ta
vasszal még további 20 hektárt tele
pítenek. Ügy tapasztaltuk, az erdé
szet dolgozói kissé még idegenkedve
fogadják az új „jövevényt”, a nyárat. Németh Gyula erdészetvezető
el is ismeri, hogy „körülbelül úgy
vannak a nyárral itt Zalában, mint
ha az árterületi erdészeteknek kelle
ne fenyőt telepíteniük.” A hasonlat
talán kissé túlzott — teszi hozzá —
hiszen
mindannyian tisztában vagyunk
a nyár fontosságával,
Sok helyen térdig érő sárban terhelik fel
a tehergépkocsikat a nagykanizsai erdő
gazdaságnál
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biztosan jobban meg is barátkozunk
vele és mindent elkövetünk, hogy a
nyár megszokja a mi talajunkat is.'

Szép útmenti árbócakácállomány a zala
egerszegi erdőgazdaság területén.

A zalaiak kíváncsian várják, ho
gyan illeszkedik be a nyár majd az
ő környezetükbe és talán nem is le
het rossznéven venni tőlük, ha to
vábbra is a fenyő marad az elsőszá
mú kedvencük. Hiszen Zalaegerszeg
az ország második legnagyobb kará
csonyfatermelő gazdasága,
jelenleg 44 hektárt tesznek ki
karácsonyfatelepei
s 1962-ig még további 60 hektáron
létesítenek új telepeket. Ez év kará
csonyára már kereken 100 000 folyó
méter fenyőt szállítanak a piacokra.
Kőrútunk során még egy érdekes
kísérlettel ismerkedtünk meg. Fel
tűnt, hogy nem messze Zalaeger
szegtől, az út mentén igen szép ár
bocakácos húzódik.
— Igen — kaptuk a felvilágosí
tást —
az árbocakác
igen jó tulajdonságokat mutat ezen
a vidéken. Ezért elhatároztuk, hogy
az idén megkezdjük csemetekerti ter
melését. Egyelőre tízezer darabot ol
tunk közönséges akácra. Ugyancsak
gyökérdugványokról is fogjuk majd
szaporítani, mégpedig annyi dug
ványról, amennyit csak ki tudunk
szedni a fiatal anyafák alól azok sé
relme nélkül.
Az. igazgatói irodában beszélgetés
közben egyre inkább hatalmába ke
rít bennünket az a gondolat, hogy a
zalai erdőgazdálkodás épen úgy őriz
te egészen az utolsó évekig az évszá
zados — vagy talán évezredes — ha-*
gyományokat, mint ahogy Göcsej
szűzies szépségében megőrizte nyel
vét, népszokásait. Ez utóbbi helyes
is, viszont az már óriási terhet je
lent, hogy az erdők évszázados sűrű

jében most, nekünk kell utat tör
nünk. Mégpedig a szó szoros értel
mében:
fel kell tárni a zalai erdőket.
Egy pillanatra se legyen félreértés:
az elmaradottság, a feltáratlanság a
múlt öröksége, a zalaiak ma már a
maguk területén épp úgy a megszün
tetésére törekednek teljes erejükkel
és tehetségükkel, mint ahogy ugyan
ez a törekvése az erdészet országos
vezetőinek.
Nagy munka lesz ez, hiszen ma
még alig lehet a zalai erdők feltártságáról beszélni. Az egerszegi gazda
ságnak is csak földútjai vannak, job
bára a 34 kilométer hosszú erdei vas
útra támaszkodnak, amihez most 2
kilométernyi repülővágányt építet
tek, de mindez bizony kevés a 36 000
hektáros területhez. S ráadásul az
erős tagoltság is megnehezíti a mun
kákat.
A haladás legfőbb hírnökei,
a gépek már bevonultak a zalai
erdőkbe is,
az összes — 107 000 köbméteres —
kitermelés 25 százalékát az idén már

A zalaegerszegi erdőgazdaság zalalövői
kerületének szolgálati lakása

motorfűrészekkel végezték. A druzsbák csak most januárban kezdtek
berregni, egyelőre négy darab van
belőlük, de máris olyan vélemény
alakult ki, hogy a további fejlesz
tést el sem lehet képzelni egyszemé
lyes motorfűrészek nélkül. Ugyanis
évek óta fokozatosan növekszik a
gyérítési területek aránya s a vég
használatok százalékát 40-re szorítot
ták le, a 60 százalékos előhasználattal szemben. Mindez még legalább
további 5 druzsbát tenne szükséges
sé. Azonkívül igen sokat könnyíthet
ne a gazdaság szállítási és kiközelí
tési gondjain, ha egy-két Szuperzetort kapnának és — de ezt csak hal
kan, szinte „áhítatosan” merik mon
dani —

ha a zalai erdőkbe is érkezne
néhány az ÉRTI új közelítő ke
rékpárjaiból.
Itt, a gazdaság központjában már
nyomait is alig találtuk annak a tar
tózkodásnak, hogy ne mondjuk, ide
genkedésnek, amivel a gazdaság
egyik-másik erdészete a nyárat fo
gadta. Szinte büszkeséggel említik,
hogy 750 hektárnyi felújításuk és te
lepítésük között első helyen a nyár
áll, nem kevesebb mint 300 hektár
előhasználati telepítést végeznek és 8
hektárt tartanak fenn véghasználat
ra. Jövő évre még 100 hektárral nö
velik az előhasználati nyártelepítést.
Egy hektár területen
olasz és francia nyár anyatele
pet létesítettek
az ÉRTI sárvári telepének anyagá
val.
Az egyenletes, tervszerű munkát,
amelyről beszámolónk elején szól
tunk már, a tavaszi feladatok telje
sítésénél sem tévesztik szem elől.
Pvlárcius elején megkezdik a csemete
kitermelést s április 10-ére,
a Fásítási Hónap ideje alatt be
fejezik az erdősítést és az erdőn
kívüli fásításokat.
A gazdaság már évek óta önellátó
csemetében, sőt a társerdőgazdasá
goknak is juttatnak a két itteni fő
fafaj csemetéiből, az erdeifenyőből
és a tölgyből. Harminchat hektárt
kitevő csemetekertjeik talajának ja
vítására az idén 3000 mázsa trágyát
szereztek be.
Nem lenne méltányos, ha befeje
zésül nem vetnénk még
egy pillantást a fagyártmányüzemre,
amely nem kevesebb, mint 7 milliós
termelési értéket állított elő a múlt
évben. Különösen nagy súlyt helyez
nek a termelőszövetkezetek részére
készülő faanyagok előállítására, hi
szen a gazdaság 95 szerfás épület
anyagának elkészítését és szállítását
vállalta.

Lakatos Gyula, motorfűrészes csoport
vezető fűrészláncot köszörül. Mellette az
áramfejlesztő agregátum
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& tsz állatférőhelyek faanyagának
nyomában
MENNYI LESZ Á 3042 BÖL?
A címben szereplő szám — mint ezt az erdőgazdaságok vezetői jól
tudják — azt jelenti, hogy ebben a gazdasági évben ennyi egyszerű
kivitelezésű tsz épület anyagát kell elkészíteni és elszállítani. Illetve —
ez volt a tervszám, de a tsz-ek sürgető igénye máris lényegesen módo
sította. Mint Benedek Attila főosztályvezető az igazgatói értekezleten
bejelentette, máris 1200 épület anyagára jelentettek be pótigényt a
tsz-ek. Vagyis a pótigény erre az esztendőre már eddig pontosan annyi,
mint amennyi az egész elmúlt évi igény volt.
Győzik vajon az erdőgazdaságok ezt a hatalmas feladatot? Már
tavaly is voltak, akik az akkori igényektől megijedtek kissé és talán
még akkor sem hitték el, hogy túl vannak a feladat teljesítésén, ami
kor a tsz-ek juhai már az ő általuk készített istállókban bégettek, a
sertésfiaztatókat vidám visítással töltötték meg a kismalacok s a nő
vén dékmarha-istállókban csendesen kérődztek a borjak.
Vitán felül áll, hogy az idei feladatok legalábbis megháromszoro
zódtak. Nem is árt kissé megijedni tőlük — különösen az északi erdő
gazdaságoknak, amelyek az igazgatói értekezlet beszámolója szerint a
leggyengébben állnak a tsz épületek anyagának elkészítésével. Aprilis

végéig a dunántúli erdő gazdaság oknak 864, az északiaknak 526, a sík
vidékieknek pedig 391 épület anyagát kell le szállít aniok, s a február

végi adatok szerint a dunántúliaknál ennek a mennyiségnek a 32 szá
zaléka, a síkvidékieknél 25, az északiaknál pedig csak 18 százaléka van
készen. Sorrendben legsürgősebb a sertésfiaztató garnitúrák szállítása,
mert ezekhez már a vasalások is elkészültek, azután pedig a növendékmarha-istállók, majd a juhhodályok következnek.
A feladatok teljesítéséhez lendületet ad az a tudat, hogy a tsz-ek
fejlődése nem képzelhető el közös istállók nélkül. A közös állattartás
éppen olyan fontos előfeltétele a nagyüzemi gazdálkodásnak, mint a
közös táblák gépi megművelése.
De nemcsak a tsz épületek kérdése került szóba a mezőgazdaság
szocialista átalakításával kapcsolatban az igazgatói értekezleten. Jelen
tős feladatok hárulnak az erdőgazdaságokra — mint Sáli Emil fő
osztályvezető rámutatott —, a földrendezésnél, az erdötagősit.ásóknál,
valamint a tsz-ek fásítási terveinek elkészítésénél. Nem szükséges kü
lön hangsúlyozni, milyen jelentős mindegyik feladat alapos elvégzése
az erdőgazdaságok szempontjából. Hiszen az erdőtagosítások szakszerű
végrehajtása a gazdaságok testébe vágó kérdés, a hasznos, tervszerű
tsz fásítások s ezeken belül a nyárfásítások pedig országos népgazda•sági érdeket jelentenek.
Végül szóba került az igazgatói értekezleten — bár nem domboro
dott ki elég jelentőségteljesen — az erdőgazdaságok ló állományának
felfrissítése. Köztudomású, hogy a tsz-eknek a gépesítéssel mind keve
sebb fogaterőre van és lesz szükségük. Kézen fekvő tehát, hogy az
erdőgazdaságok bizony nem a legjobb erőlétben levő lovaik helyett a
leadott tsz lovakból válogassanak. Kedvezőbb alkalom az előnyös cse
rére aligha kínálkozhat. Kétségtelenül igazuk van azoknak, akik azt a
véleményüket juttatták kifejezésre, hogy a fogatkérdést a közelítő
kerékpárokkal kell és lehet csak megoldani, hiszen az ÉRTI új köze
lítő kerékpárjai egy ló teljesítményét a kétszeresére növelik. De a
csere akkor is indokolt lenne, ha már holnap minden erdőgazdaság
elegendő kerékpárt kaphatna. Egyelőre azonban ez még inkább a
holnapután kérdése. És az sem közömbös, hogy a kerékpárokba milyen
lovakat fogunk. Mindenesetre nagyon lényeges, hogy a Szentendrei
Kocsigyár terv szerint, gyors ütemben állítsa elő a közelítő kerék
párokat, de ez már a kérdés másik oldala. Most arról van szó, hogy

ne szalasszuk el a kedvező alkalmat, amikor válogathatunk az iga
erőben.

Megjelent
az Erdővédelmi Utasítás
A most megjelent Erdővédelmi
Utasítás közreadásával lezáródott
azoknak a szakmai utasításoknak a
sora, amelyek hivatva voltak az 1954.
évi 1040-es minisztertanácsi határozat
végrehajtását szabályozni. Ezeknek
az utasításoknak igen nagy a jelen
tőségük még akkor is, ha egyesek
csupán a fejlesztési időszak alatt
vagy annak végén jelenhettek is meg:
általánossá tették a legjobb módsze
reket, megismertették azokkal az er
dőgazdaságok valamennyi irányító
dolgozóját és az erdőgazdálkodás
színvonalát általánosan emelték. Az
utasítások egyik-másik részét a gya
korlati élet már túlhaladta, de így is
igen jó alapot adnak a további fej
lesztéshez.
*

A most megjelent Erdővédelmi
Utasítás rendszerbe foglalja mindazt,
amit az erdővédelmi állomásoknak és
velük együtt az erdőgazdaságoknak
az erdők védelme területén tenni
kell. Ezen nem változtat az a szerve
zeti változás, ami 1960. január else
jén lépett életbe és az erdővédelmi
állomásokat az ÉRTI irányítása alá
helyezte. Nagy jelentőségű, hogy az
erdőgazdaságok új ügyrendje szerint
minden erdőgazdaságnál erdőőrzési
felügyelők működnek, akik az erdő
védelemnek egyik fontos területén,
az erdőgazdálkodást sértő cselekmé
nyekkel szembeni eljárások irányításában, de nem kevésbé a megelőző
intézkedésekben ezt az eddig részben
gazdátlan munkaterületet összefog
ják. Kétségkívül nagy segítségükre
lesz az utasításnak a harmadik feje
zete, amelyben az erdő védelmének
ilyen irányú vonatkozásait találjuk
meg rendszeres összefoglalásban. Ez
a rész dr. Csőre Pál munkája.
A legterjedelmesebb fejezet az er
dei károsítókkal és az ellenük való
védekezés módjaival foglalkozik.
Ezen belül a tűzvédelmi kérdéseket
Nagy Mihály, a vadkárelhárítás fel
adatait Bencze Lajos s a növényvé
delem sokfelé ágazó problémáit dr.
Győrfi János és Szilágyi László dol
gozta az utasításba. Nem kétséges,
hogy az Erdővédelmi Utasításnak a
megjelenése nagy lépéssel viszi
előbbre az erdővédelmi munkák
megjavítását.

A rontott erdők átalakításáról fon
tos körlevél jelent meg az Erdészeti
Értesítő ez évi 7. számában. A kör
levél felsorolja azt a tíz típust,
amelybe a rontott erdők kataszteré
nek felfektetésekor azokat be kell
osztani. A tíz típusba sorolt rontott
erdők átalakításuk, illetve megjaví
tásuk módja szerint a következő há
rom kategóriába oszthatók: I. nevelő
vágásokkal helyrehozható rontott er
dők, II. állománykiegészítéssel hely
rehozható rontott erdők, III. állománycserével átalakítható rontott er
dők.
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V/Lelyek a<z> ecd&vnuvelziAjei'b bevált
Az erdőművelési munkák gépesí
tése lényegében mindössze négy-öt
éves múltra tekinthet vissza, kivéve
a talajelőkészítési munkák egy ré
szét, amelyekben már régebben is
nagyobb mértékben alkalmaztak gé
peket. A fejlődést ágazatonként a
következő adatok mutatják:

1954 1959
százalék
Talajelőkészítés
30
49
Vetés (csemetekertben)
2
30
Vetés (erdősítésben)
—
4
Ültetés
4
1
Ápolás (csemetekertben) 9
40
Ápolás (erdősítésben)
8
23
Csemetekiemelés
6
35
Suhángkiemelés
—
46
A fejlődés az egyes
nem egyenletes, sőt
visszaesés mutatkozik.
ugyanakkor, hogy az

műveleteknél
az ültetésnél
Köztudomású
erdőművelési

Zetor K—-25-re szerelhető négyelemes
tárcsás kultivátor

ágazaton belül egyes műveletek gé
pesítésére — mint a tisztítás, nyesés,
dug vány termelés, maggyűjtés — egy
előre csupán kísérletek folynak, de
vannak olyan műveletek is, amelyek
gépesítésére a kísérletezés még meg
sem indult.
A rendelkezésünkre álló gépek
gazdaságos üzemeltetésének elsősor
ban alapvető műszaki előfeltételei
vannak, mint a gépek üzemképes ál
lapotának fenntartásához megfelelő
karbantartó műhely és szakemberek
biztosítása, valamint alkatrészekkel
és üzemanyaggal történő folyamatos
ellátás stb., ami az erdőgazdaságok
műszaki csoportjának hatáskörébe

tartozik. De vannak egyéb előfelté
telek is, amelyeknek biztosítása az
érdekelt szakágazatok vezetőinél# fel
adata. A szakágazatokra tartozik,
hogy a meglevő gépek kapacitásának
figyelem bevételével éves foglalkozta
tási tervet készítsenek és azt szükség
szerint az egyes ágazatok közt össze
hangolják. A szakágazatok további
feladata, hogy az üzemvitel olyan
feltételeit, mint például a gépi mun
kához szükséges sortávolságok kiala
kítása, már a vetésnél, illetve az ül
tetésnél biztosítsák. Hasonló feladat
a csemetekertekben a gépi munká
nak megfelelő táblák, úthálózatok és
sortávolságok megteremtése.
Milyen gépekkel rendelkezünk te
hát és azokat milyen előfeltételek
alapján lehet gazdaságosan üzemel
tetni?

Talaj előkészítés
Csemetekertben leggazdaságosab
ban alkalmazható a Zetor K—25-re
szerelt, hidraulikával működtethető,
kétfejes, középmély-szántóeke. Egy
szerű szerkezete és könnyen kezelhe
tősége a csemetekerti adottságoknak
leginkább megfelel.
Erdősítések alá, mivel a legújabb
szakmai követelmények szerint álta
lában törekedni kell a 60—70 cm
mélységű szántásra — forgatásra —
erre a célra gyökér-, tő- és tuskómentes területen a PP—50 típusú
eredeti mélyszántó ekék alakítás nél
kül megfelelnek. Vontatásukhoz Sz—
80-as vagy 100-as lánctalpas traktor
szükséges. Vágásfelújítások talaj elő
készítéshez azonban a PP—50-es ere
deti ekéket némileg módosítani kell,
illetve gyengébb pontjaikon meg kell
erősíteni. Ennek a módosításnak a
lényege a következő: az eredeti PP—
50-es ekére az előhántófej helyébe
45°-os szögben, a haladás irányával
ellentétesen az úgynevezett Deszkiféle vágóéit szereljük fel azzal a ren
deltetéssel, hogy az eke törését gá
tolja és a visszamaradt nagyobb gyö
kérdarab, illetve tuskó érintésekor az
ekét átemelje. A PP—50-es eke má
sik módosított változata, amikor az
eredeti előhántó fej is megmarad,
eléje azonban az előzőhöz hasonló
módon az úgynevezett Baja-féle vá
góéit szereljük fel. Ez a módosítás
szerencsésebb, mivel így az eke a ta
laj felső rétegét a barázda oldalára,
illetve aljára fordítja. A harmadik
módosítás a
Lengyel-féle újítás,
amelynek lényege, hogy az eke nagy
igénybevételnek kitett részei mint
egy tíz helyen kapnak megerősítést,
így az eke alkalmassá válik olyan
erdőtalajok felszántására is, ahol
20—25 cm átmérőt meg nem haladó
tüskék maradtak vissza.

Ültetés—vetés
PP—50-esre szerelt eke Baja-féle vágó
éllel, illetve simítóval ellátva

Mind a csemetekertekben, mind
pedig az új erdősítéseknél gazdaságo
san lehet alkalmazni az univerzális

gépekre szerelhető, tárcsásrendszerű
sorhúzót. A csemetekerti magvetés
gépesítése még nincs általánosan
megoldva, egyes helyeken azonban a
kisebb-nagyobb mértékben bevált
helyi újításokat alkalmazzák. Makk-

PP—50-es mélyszántó ekére szereit úgy
nevezett Deszki-féle vágóéi

vetéssel történő erdősítéseknél is ál
talában hasonló a helyzet.
Üj erdősítések csemete-ültetése
tuskó- és gyökérmentes kötött tala
jon az SZLCS—1 ültetőgéppel rész
ben megoldottnak tekinthető. Laza
talajon azonban ez az ültetőgép nem
alkalmazható, mivel a mélyszántá
sok következtében az eredetileg is
laza talaj még lazábbá válik és en
nek következtében az erőgép és a
munkagép egyaránt besüllyed. Fő
képpen ennek tulajdonítható, hogy a
gépi erdősítés az utóbbi időben visz-

RS—09-re (Maulwurfra) szerelt legújabb
csemeteültető típus. Az erőgép kerékszélesítővel van ellátva

szaesett. Ezenkívül az is hozzájárult
a visszaeséshez, hogy ez a típusú ül
tetőgép gyökeres talajra ültetésnél
nem használható, mivel a csoroszlya
ároknyitója a gyomot és a gyökeret
összetorlaszolja s ez gátolja a folya
matos munkát.
Mélyen szántott, laza és kötött ta
lajok gépi csemeteültetéséhez egy
aránt eredményesen és gazdaságosan
alkalmazhatjuk az RS—09-re —
Maulwurfra — szerelt csemeteülte
tőt, mivel a gép kerékszélesítő rács
csal is el van látva, továbbá vágóéle
40°-os szögben hátrafelé — haladási
iránnyal ellentétesen — van felszerel
ve s így az eléje kerülő gyomokat és
gyökereket az ültető árok fenekére
tolja. Előnye az is, hogy az előbb is
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mertetett típusnál könnyebben ke
zelhető, mivel az erőgép vezetője a
munkagép ki- és beemelését hidrauli
kával végzi.
Suhángok és sorfák ültetéséhez kü
lönböző típusú, gépi meghajtású gö
dörfúrókat használhatunk. Ezek kö-

kell kialakítani, hogy a gépek minél
hosszabban haladhassanak egyirányban.
Erdősítések ápolásához hosszas kí
sérletezés után sikerült kialakítani a
sajátos viszonyainknak legjobban
megfelelő munkagépeket. Ezek közül

hálózat. Az erőgép a csemetesor fö
lött halad, a munkagépek ápolási
szélessége 2 X 0,85 m. Ez a séma már
megközelíti a modern ápológépek ál
tal támasztott követelményeket, de a
jövőben már 1,50 m-es minimális
sortávolságra kell törekednünk.

zül legjobban bevált a Szolnoki-féle,
Zetor K—25-ös erőgépre szerelt, kar
dántengely meghajtású,
hidrauliká
val be- és kiemelhető gödörfúró. Ezt
laza és kötött talajon egyaránt ered
ményesen használhatjuk 50 cm átmé
rőjű és 60 cm mély gödrök kifúrá
sára.

is leginkább bevált a Zetor K—25-re
függesztett, 4 elemes, tárcsás kulti
vátor: ez egyformán alkalmazható
laza, erősen kötött és gyökeres terü
leteken is. Gyökérmentes területeken
jó munkát végez a Zetor K—25 erő
gépre szerelt, hidraulikával működ
tethető ZK—1,8-es kultivátor, vala
mint a Zetor K—25-re vagy RS—09re — Maulwurfra — szerelt körforgós (rotációs) kultivátor.
A gépi ápolások egyik döntő elő
feltétele a megfelelő sorközök kiala
kítása. Legfőképpen ennek hiánya
okozta, hogy az 1958—59-es gazdasági
évben a rendelkezésre álló univerzá
lis gépeket erdőgazdaságaink csupán
44 százalékban használták ki a cél
nak megfelelően. Kétségtelenül hozrzájárult az alacsony kihasználáshoz
az is, hogy nem rendelkezünk még
elegendő számú és a követelmények-

Elegyes vagy elegyesein, különböző
növekedésű fafajok gépi ápolására
alkalmas telepítési séma 2 m X 0,50
m-es hálózat. Az erőgép két csemete
sor között halad, munkagépe a 2 m
sorközből 160 cm-t ápol.
A népgazdaságilag egyre nagyobb
jelentőségű nyártelepítéseknél a gépi
ápolásnál hektáronként 2—3000 suháng szükségletbő] indulok ki. Az
ilyen telepítés gépekkel gazdaságo
san történő ápolására ugyancsak két
példát közlök:
Soros nyártelepités 3 m X 1 m-es
hálózattal. Az erőgép a két sor kö
zött halad, munkagépének ápolási
szélessége 2,60 m.
Négyzetes nyártelepítés 2 m X 2
m-es hálózattal. Az ápolás így hossz
irányban és keresztirányban folyhat
s így minimálisra csökkenthető az a
terület, amely kézi ápolásra szorul.

Ápolás
Csemetekertben a sorközi ápolás
hoz gazdaságosan alkalmazhatók vol
nának a Fürge—2, a PF—6 motor
robot, valamint az univerzális gépek
re szerelhető különböző típusú kultivátorók abban az esetben, ha az al
kalmazásukhoz szükséges sortávolsá
gokat az ültetésnél tervszerűen bizto
sítanák. A kis erőgépek alacsony épí
tésük miatt általában csak egysoros
ápolásra használhatók, alkalmazá-
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Univerzál gépekhez leginkább alkalmas sortávolság

sukhoz 120 cm-es sortávolság, vala
mint a gépek fordulásához minimá
lisan 3 m-es főúthálózat szükséges. A
nagy gépek viszont egyszerre két—
három sort is ápolhatnak az eddig
kialakult 60—70 cm-es sortávolság és
4 m-es főúthálózat biztosításával. Al
kalmazásuknak azonban határt szab
a csemete magassága, mivel ezeknek
a gépeknek a szabad magassága álta
lában 50 cm, tehát csak egyes fafa
jok ápolását lehet ezekkel a gépek
kel egészen a kiemelésig megoldani.
Lényeges kérdés a csemetekerti
munkák gépesítésénél a gazdaságos
üzemvitel szempontjából a gépek for
dulásainak csökkentése. Ennek érde
kében a táblákat és a sorokat úgy
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Négyzetes nyártelepítési hálózat

nek megfelelő típusú, az erdészeti
igények szerint szerkesztett munka
gépekkel.
Az tehát a kérdés, hogy erdősíté
seinket hogyan tehetjük a gépesítés
sel eredményesebbé? A kérdés vizs
gálatánál abból kell kiindulni, hogy
a csemetesorok közt az univerzális
gépek számára megfelelő teret bizto
sítsunk, mert így nemcsak gyorsab
ban és szakszerűbben, de olcsóbban
is dolgozhatunk. Ennek szemlélteté
sére néhány telepítési sémát muta
tok be:
Elegyes vagy elegyetlen, lassan nö
vő fafajok gépi ápolásra alkalmas te
lepítési sémája hektáronként 10 000
darab csemetére 1,25 m X 0,80 m-es

Ennél az esetnél egy hektár terület
ből 9600 m2 ápolható géppel, ami 96
százaléknak felel meg.
A rendelkezésre álló ápoló munka
gépek 1,25 m— 3 m szélességig állít
hatók, a csemeték, illetve suhángok
megóvása érdekében azonban mind
két oldalon 0,20 m biztonsági sávot
kell meghagyni, ami soros telepítés
nél kézi erővel művelhető meg,
négyzetes telepítéssel azonban ezt a
sávot is lényegesen csökkenthetjük.
Legközelebb az erdőművelésben
eddig bevált, valamint a kísérletezés
alatt álló munkagépek ismertetésével
foglalkozunk.
Marton Imre
főelőadó, OEF
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Az Eszakmagyarországi Fűrészek műszaki

fejlesztése
Az Északmagyarországi Fűrészek
négy üzemének problémáit csak úgy
érthetjük meg, ha felmérjük, hogy a
vállalat évről évre gyengébb minő
ségű és vékonyabb rönköt dolgoz fel
és ennek következtében eredménye
is évről évre romlik. Ebből a szem
pontból különösen nagy jelentősége
van a műszaki fejlesztésnek.
A VII. pártkongresszus irányelvei
és határozatai alapján mi is erőtel
jesen hozzáfogtunk a műszaki fejlesz
tési tervek kidolgozásához s a ko
rábbi években megtervezett műszaki
intézkedések megvalósításához. Ezek
ből kívánok néhányat ismertetni.
Néhány hét múlva elkészül a 200
méter fesztávolságú kábeldaru. Ilyen
darut a Szovjetunióban igen nagy
eredménnyel használnak s Magyar
országon ez lesz az első. A nálunk
szerzett tapasztalatok azután majd a
többi fűrészipari vállalatnál is hasz
nosíthatók lesznek. A Szovjetunió
ban egy-egy ilyen daru — az ottani
adottságok mellett — nyolc óra alatt
átlagosan 900 köbméter rönköt moz
gat meg. A mi dolgozóink is nagy re
ményeket fűznek a kábeldaruhoz,
mert a nehéz fizikai munka tetemes
részét ki tudjuk küszöbölni, meg
gyorsíthatjuk a kocsifordulókat és a
vagonokat is úgy tudjuk majd a se
gítségével kirakni, hogy a kocsiállás
pénz bizonyára minimumra csökken.
Igen fontos, már megvalósult újí
tás az úgynevezett törpegatter, amelylyel 32 cm-nél hosszabb és 10—20 cm
vastag rönköt lehet felfűrészelni mi
nimálisan 5 mm vastagságú anyaggá;
így közvetlenül tudunk termelni vé
kony gömbfából láda-garnitúrát, do
rongfából parkettalécet, négyzetlécet,
seprőnyelet. Véleményünk szerint a
törpegatterral nagyrészt meg lehet
változtatni a ládagyártás eddigi tech
nológiáját, mert nem kell a fűrész
áruból hasítással, tehát kétszeres fűrészpor-veszteséggel előállítani a lá
daelemeket, hanem ezek vékony
gömbfából közvetlenül előállíthatok.
És minthogy a törpegatter fűrészpen
géi szalagfűrészlapokból készülnek, a
vágási veszteség minimális. Műszaki
dolgozóinknak
egyik
kiemelkedő
eredménye volt a törpegatter meg
konstruálása.
Műszaki fejlesztési terveinkben sok
további remény tkeltő célkitűzés sze
repel. Ilyen többek között a duzzasz
tás általános bevezetésének a terve,
a gépi hajtogatás, a hidraulikus pen
gefeszítés, a szovjetrendszerű lánctranszportőr alkalmazása, a fenyő és
bükk bőrdeszkának ládaelemekké
való hasítása. Az utóbbira vonatkozó
kísérletek már meg is indultak.
Műszaki fejlesztési terveinkben sze
repel a ládi fűrészüzem elavult ke
retfűrészeinek kicserélése. Ez már
idén egy lengyel gyártmányú keret
fűrész beépítésével meg is kezdődik.
Az exportfríz termelés érdekében
pálházai üzemünkben átcsoportosítot
tuk a parkettaléctermelő gépeket,
hogy a termelés folyamatossá váljék.
A dongagyártásnál transzportőrök al

kalmazását tervezzük a dongakivá
gásoknak a vágóasztalra való emelése
megoldása érdekében.
Nagy lendülettel folyik üzemeink
ben a munkaverseny szervezése is.
Pálházai üzemünk a gyöngyösivel,
ládi üzemünk a felnémetivel áll pá
ros versenyben.
Hazánk felszabadulásának tizen
ötödik évfordulójára dolgozóink, az

üzemrészek és az egyes üzemek ko
moly felajánlásokat tettek. A nem
régiben lefolyt termelési tanácskozá
sokon sok javaslat hangzott el a hi
bák kijavítására, a hiányosságok ki
küszöbölésére. Reméljük, hogy a mű
szaki fejlesztési intézkedések végre
hajtásával, a munkaversenyek ered
ményeivel s a termelési tanácskozá
sok javaslatainak felhasználásával
1960-ban az eddiginél lényegesen
jobb eredményt tudunk majd elérni.
Kosa Pál
igazgató

Fásítás az állami gazdaságokban
Az Országos Erdészeti Egyesület
fásítási szakcsoportja a közelmúltban
vita ülést rendezett Fekete Gyula fő
mérnök elnökletével. A vitavezető
előadást Szeghalmi Ferenc főmér
nök: Fásítás az állami gazdaságok
ban címmel tartotta meg. Vélemé
nye szerint minden mezőgazdasági
termelő üzem, így az állami gazda
ságok üzemelése is, fafelhasználást
igényel. A szükséglet 1000 kát. hol
danként mintegy 100—110 tömör
köbmétert tesz ki. A fásítással hasz
nosítani lehet azokat a területeket,
amelyek fekvésük, lejtésük stb. miatt
a mezőgazdasági termelésre nem ki
fizetődőek. A fásításnak jelentős sze
repe van a biológiai növényvédelem
ben, hiszen a facsoportokban számos
kártevőt irtó hasznos madár talál
menedéket. A mezőgazdasági terme
lésre is jó hatással van a fásítás, fő
leg a mezővédő erdősávok telepítése.
Fontos a fásítás az üzemi lakótelepek
területén is.
Mindezeket összevetve, arra a meg
állapításra juthatunk — mondotta
—, hogy bizonyos arányokon belül az
erdészeti és mezőgazdasági üzemág
kapcsolata szükséges és egészséges.
A továbbiakban részletesen ismer
tette az állami gazdaságok erdőterü
leteinek alakulását. Szemléltető gra
fikonon mutatta be, hogyan gyarapo
dott az elmúlt 10 esztendőben az ál
lami gazdaságok fásított területe.
Kezdetben az állami gazdaságok
összterületének csupán 1 százaléka
volt fásított, 1952-ben már 1,3 száza
léka, ma pedig 2,6 százaléka. Szemléltetőbb ez az adat, ha abszolút szá
mokban nézzük: a régi erdőterület
16 000 kát. hold volt, most az összes
erdőterület 40 000 kát. hold. Eszerint
24 000 kát. holddal növekedett az er
dőterület, hektárra átszámítva 14 000rel. Ha az összes fásított területről
beszélünk, amibe a fasorok is beszá
mítanak, akkor az eredmény mint
egy 18 százalékkal több.
A következőkben a fásítás további
tervéről adott részletes tájékoztatást
Szeghalmi Ferenc. Elmondotta, hogy
ha a fásítás során a terület 5 száza
lékát akarjuk beültetni, akkor ez azt
jelenti, hogy a jelenlegi 40 000 kát.
hold fásított területet meg kell két
szerezni. A 8 százalék elérése pedig
a jelenlegi terület megháromszorozó
dását vonja maga után. Véleménye
szerint azokban a gazdaságokban

egészséges az erdő- és mezőgazdasági
területek aránya — mint például Me
zőhegyesen, Bábolnán —, ahol a fá
sított terület eléri a 11—12 százalé
kot. A mezőhegyesi állami gazdaság
például faszükségletét saját ma
ga fedezi, sőt már más gazdaságok
nak is tud belőle szállítani. A fásí
tott területek növelését — állapította
meg az előadó — egyre kevesebb he
lyen gátolja helytelen szemlélet, s
mindinkább olyan szellem alakul ki,
amelyben a gazdaságok vezetői szük
ségesnek tartják a fásítást. Nehézsé
get jelent a további fásításban az,
hogy régebben az Agroterv által el
készített fásítási tervek elvesztették
aktualitásukat. Üj fásítási terveket
kellene minél előbb készíteni az ál
lami gazdaságokban, olyan terveket,
amelyek a gazdaságok talajvédelmi
és vízrendészeti terveivel szoros össz
hangban állnak (komplex tervezés).
Az lenne a helyes, ha a fásítási ter
veket az állami erdőgazdaságok ké
szíthetnék el az állami gazdaságok
részére, vagy pedig azokon a helye
ken, ahol az állami gazdaságoknak
szakembereik vannak, az állami gaz
dasági erdőmérnökök dolgoznák ki.
A terv megvalósítása tekintetében
pedig a legcélravezetőbb a fásítás
„házi” kivitelezése. Természetesen ez
nem jelenti azt, hogy sok gazdaság
ban, ahol a házi kivitelezésnek nin
csenek meg az előfeltételei, továbbra
is ne vállalati megoldással, az erdő
gazdaságok segítségével telepítsenek.
A vita során Dermedzsin József, az
állami gazdaságok üzemszervezési
kutatóintézetének osztályvezetője a
simazinnal és atracinnal végzett
vegyszeres
gyomirtási
kísérletek
eredményeit ismertette felszólalásá
ban. Elmondotta, hogy a nyírlugosi
állami gazdaságban sikeresen pró
bálták ki ezeket a gyomirtó vegysze
reket és a szerzett tapasztalatok alap
ján az idén már jelentősebb területe
ken vezetik be az új módszert. Breinger Tivadar hozzászólásában sürget
te, hogy az állami gazdaságok minél
előbb dolgozzák ki a fásítás távlati
tervét.
Szőnyi László, az ÉRTI munkatár
sa arról beszélt, hogy ma már a me
zőgazdasági szakemberek is egyre
többet foglalkoznak a fásítás kérdé
sével, s így a fásítás ma már nem
csak az erdészek, hanem az egész
népgazdaság ügye.
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az

év első

Az év első erdészeti tapasztalatcse
réjét február közepén tartották a
miskolci erdőgazdaság területén. A
18 erdőgazdaságból összegyűlt részt
vevőket Huszár Endre, az ÉRTI tudo
mányos munkatársa, Beély Miklós és
Zathureczky József, a miskolci erdő
gazdaság csoportvezetői kalauzolták
végig a jávorkúti fennsík 839 hektá
ros kísérleti területén. A kőpályás
utakkal körülhatárolt kísérleti terü
leten az ÉRTI és az erdőgazdaság
együttes kísérletekkel dolgozza ki a
korszerű erdőgazdálkodási eljáráso
kat az új technika messzemenő alkal
mazásával.
A különböző útépítési és útstabilizálási eljárások tanulmányozása után
a résztvevők munka közben tekintet
ték meg az ÉRTI által kidolgozott
közelítési módszereket az újonnan
konstruált közelítő kerékpárokkal.
Ugyancsak megtekintették az új
rendszerű, tehergépkocsira szerelt

TAPASZTALATCSERÉJE
Hl AB hidraulikus darut, valamint a
szintén gépkocsira szerelt kétdobos
csörlő-berendezést. A résztvevők fel
világosítást kaptak arra vonatkozóan,
hogy az elmúlt gazdasági évben közel
5 millió köbméter fa fel- és leterhe
lését végezték az erdőgazdaságok.
Ebből az 5 millió köbméterből mind
össze 50 ezer köbmétert raktak gép
pel. Ez az összehasonlítás is beszéde
sen mutatja, milyen nagy szükség
van a fárasztó, költséges és baleset
veszélyes rakodás gépesítésére. A be
mutatott HIAB hidraulikus darut a
gépkocsi motorja üzemelteti. A daru
súlya 500 kilogramm, teherbírása pe
dig 500—900 kilogrammig terjed. A
kétdobos csörlő vonóereje 3000 kilo
gramm, különösen nagyméretű rön
kök felterhelésére alkalmas.

következtében egyre rövidül. Rövid
távolságon csak gépesített vagy mechanizált eszközökkel érhetünk el
nagy teljesítményt.
A jelenlegi 0-iszéria kerékpárjai
műszaki szempontból nemzetközi vi
szonylatban is igen jónak mondhatók
és azáltal, hogy a rönköt teljes egé
szében megemelik, az eddigi eszkö
zök közül a legkíméletesebbek is.
I jégtömlős abroncsozásuk nemigen
tesz kárt az újulatban s emellett
könnyű vontatást is biztosít. Univer
zálisak. Adaptereik percek alatt cse
rélhetők, így hol rönk, hol tűzifa és

A helyszíni tapasztalatcsere után
a résztvevők vita keretében beszélték
meg a látottakat.

A fogatos közelítő kerékpárok munkájának elemzése
Felesleges vágásterületen a tűzifa sarangolása — A he
lyes távolság és a változó munkáslétszám megállapítása

Az egyik téli reggelen 32 fogatos
közelítő kerékpár gördült ki az ÉRTI
Gépkísérleti Üzemének kapuján. Az
erdészetek már türelmetlenül várták
őket és ha 500 darab hagyhatta volna
el a műhelyt, annak is lett volna
helye.
A Gépkísérleti Üzem már két és
fél éve dolgozik az ÉRTI keretében.
Azóta sok gép mintapéldányát készí
tette el, de ez az első sorozat, amit a
termelés részére átadott.
— Hosszú kísérletezés, próbálgatás
előzte meg ezt — mondja Kaufmann
József, az üzem vezetője —, nyolc
különböző mintapéldányt készítet
tünk el addig, amíg ennek a 32 da
rabból álló szériának a gyártása
megindulhatott. Sokat okultunk a
múlt tapasztalataiból, amikor jófor
mán előzetes kutatás, a követelmé
nyek pontos rögzítése nélkül szériá
kat gyártott le az üzem elődje, az
Erdőgazdasági Szerszámgyár. Sokszor
hallottuk a szakemberek szájából,
hogy minél előbb adjunk a gyakor
latnak megfelelő közelítő eszközöket,
hiszen azok a jelenlegieknél minden
képpen jobbak lesznek. Már majd
nem két éve elkészültek azok a min
tapéldányok, amelyek alapján meg
indíthattuk volna a sorozatgyártást,
de a tudományos munkatársak, az
üzem tervezői és a fizikai dolgozók
együttes munkája nyomán egyre tö
kéletesedtek, csiszolódtak a minta
darabok és csak nemrég született
meg annak a típusnak a végleges
terve, amelynek első 12 példánya
elindult kilenc erdőgazdaság felé.
Természetesen az egyes erdőgazdasá
goknál ezeknek a közelítő kerékpá
roknak is derülhet ki ilyen-olyan hi

bája vagy hiányossága a termelő
munka során. Bízunk azonban abban,
hogy az erdőgazdaságok dolgozói a
gyakorlati munka során szerzett ta
pasztalataikat közölni fogják velüns
és tanácsaik alapján a következő szé
riák mindég tökéletesebbek lesznek.
A következő sorozatokat pedig majd
az ipar fogja gyártani — fejezi be a
beszélgetést Kaufmann elvtárs.
Ezekután vizsgáljuk meg, hogy
miért is van szükség a fogatos köze
lítés jelenleg is használt eszközeinek
a megváltoztatására?
Az. utóbbi években két követel
mény jelentkezik egyre fokozottabbban. Az egyik, a minél kíméletesebb
munkavégzés, a talaj, a lábon maradó
állomány és különösen az újulat vé
delmének a követelménye. A másik
a termelékenység fokozása, a na
gyobb munkateljesítmény biztosítása
és a fogatenergia jobb kihasználása.
A legdrágább anyagmozgatási mód
szer, a fogatos közelítés távolsága a
gépeknek az erdőkbe való behatolása

A közelítő kerékpár mechanikus tűzifa le
terhelését a fogatos egymaga végezheti

Készülnek a közelítő kerékpárok

egyéb apró választék közelítésére al
kalmasak. A szerkezet rendkívül
könnyű. Rönkközelítésre kész álla
potban 60 kg, tűzifaközelítésre elő
készítve 70 kg. A fogatos könnyű
szerrel akár rá is emelheti a közelí
tendő rönkre. Csapágyai lyukacsos
szerkezetű zsugorbronzból készültek,
így kenésre, ápolásra 2—3 évig sem
szorulnak. A rönknek a fogasléces
emelővel való felterheléséhez kevés
erő szükséges. Egy 500 kg-os rönk
felterhelése például alig egy percet
vesz igénybe. A tűzifát az alacsony
billenő keretre kézzel kell ugyan fel
terhelni, de az ürítés a kioldó csap
elforgatásával már egy mozdulat mű
ve. A kerékpár használatához szük
séges ismereteket a vele dolgozó per
cek alatt elsajátíthatja.
Felmerül a kérdés, hogyan is hasz
náljuk fel a kerékpárokat? Az el
múlt gazdasági évben a miskolci er
dőgazdaság lillafüredi erdészetében
Darvas Lajos és 8 tagú munkacsa
pata két kisméretű kerékpárral és
két lóval az általuk 7 hónap alatt ki
termelt több mint 6000 m3 fát a bel
ső feltáró utak mellé közelítette. Ho
gyan érték el ezt a kimagasló telje
sítményt?
A fakitermelés és közelítés meg
tervezését és a munkák megszerve
zését Huszár Endrének, az ÉRTI tu
dományos munkatársának irányítá
sával Mitnyik László erdőmérnök, a
lillafüredi erdészet szakelőadója és
Borsodi János kerületvezető erdész
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végezte el. Gondosan számbavettek
minden tényezőt, biztosították az elő
feltételeket, ezenkívül módot adtak a
fizikai dolgozók kezdeményezésének.
A tapasztalatokat rendszeresen felje
gyezték. A teljesítmények így hét
ről hétre emelkedtek és a munkások,
akik eleinte idegenkedtek a kerékpá
roktól és az új szervezési formától,
ma már el sem tudják képzelni más
képpen a munkát.
A közelítés új módszere tehát a tu
dományos kutatómunka, a jó szerve
zés és a fizikai dolgozók kezdemé
nyezéseinek eredménye. Ezt a kiala
kult módszert vettük vizsgálat alá az
elmúlt év őszén és munkaelemekre
bontva részletesen kielemeztük. A
kísérletekkel az volt a célunk, hogy a
kerékpárok Ó-szériájának munkábaállításával egyidejűleg mindjárt meg
adhassuk a helyes szervezés irányel
veit is.
Első megállapításunk az volt, hogy
addig, amíg a közelítés távolságát
nem csökkentjük néhány száz méter
alá, még a szekeret is fel kell hasz
nálni. Ezért a kerékpárok munkájá
nak vizsgálatával párhuzamosan a
szekeret is értékeltük. Kísérleti par
cellát tűztünk ki enyhe lejtésű bük
kösben. A terep lejtése 5—10%-os
volt, az 1 hektárról kitermelt fatö
meg pedig 50 m3. A vizsgálat a fel
darabolt fa valamennyi mozgatásá
nak figyelembevételével történt, be
leértve a kézi anyagmozgatást, a sarangoláshoz való összerakást is. Kü
lön értékeltük a kerékpárok munká
ját és a szekérrel végzett közelítés
mai gyakorlatát. Megállapítottuk,
hogy a tűzifa kézi összehordásának
és sarangolásának fáradságos mun
kája tömörköbméterre átszámítva
15—20 fizikai munkapercet vesz
igénybe. A szekérre való felterhelés
pedig a sarangból semmivel sem
gyorsabb, mint az összerakatlan,
szerte-széjjel fekvő anyag felrakása.
Ennek az a magyarázata, hogy a sa
rangból csak egy oldalról lehet ra
kodni, s ez körülményessé és hossza
dalmassá teszi a munkát. Ugyanezt
tapasztaltuk később a kerékpárok
felterhelése alkalmával is. Első meg
állapításunk tehát az, hogy a vágás
területen való összesarangolás feles
leges munka és oktalan időveszteség,
amelyet meg lehet takarítani. Legfel
jebb arra kell törekednünk, hogy a
darabolás vagy a hasogatás alkalmá
val kisebb kupacokba dobáljuk öszsze a fát.

A közelítés teljesítményét
különösen
rövid távolságon jelentősen meg lehet
növelni, ha két dolgozó végzi a felterhelést

A szekérrel végzett közelítés ed
digi gyakorlata szerint a tűzifa fel
terhelést csaknem kizárólag egy em
ber végezte. így a fel- és leterhelés
alkalmával igen hosszúra nyúlt a fo
gat állásideje. Ha a kocsis mellé egy
kisegítőt adunk, a rakodást feleanynyi idő alatt elvégezhetjük. Ügyelni
kell azonban arra is, hogy két em
bernél több ne vegyen részt a fel- és
leterhelésben, mert ekkor már aka
dályozzák egymást és három ember
alig végez annyit, mint máskor kettő.
Ugyanez vonatkozik a kerékpárok
rakodására is. Szekér esetében a fo
gat várakozási ideje a leterhelés alatt
csaknem annyi, mint a felterhelés
kor. Az anyagot ugyanis még sarangba is rakják. A kerékpárról a bille-

Gépkocsira szerelt kétdobos csörlő
munka közben

nókeret kioldásával leszórt tűzifát
ugyancsak külön munkával kell öszszerakni. Hogy a fogat állásidejét
csökkentsük, a fogatos a sarangolás
munkájában soha ne vegyen részt,
arra másokat állítsunk be.
A kerékpár teherbírása 500 kg. A
szekérre viszont 2—3 űrm3 tűzifát is
felterhelhetünk. Ez a különbség azt
eredményezi, hogy a kerékpár csak
rövid távolságon, általában 200 m-ig,
kivételes esetekben 300 m-ig biztosít
nagyobb teljesítményt, mint a szekér.
Tűzifa közelítésére tehát csak ennél
kisebb távolságon használjuk; 200 m
közelítési távolság felett szekérrel
közelítsünk, de vegyük figyelembe az
eddig elmondottakat.
Rönkközelítéskor — bár a kerék
párra igen rövid idő alatt elvégezhető
a felterhelés — a földön való vonszolás nagyobb teljesítményt biztosít.
Ennek elsősorban az az oka, hogy
kisebb rönkökből egyszerre többet is
vonszolhatunk, míg a kerékpárra
csak egyet függeszthetünk fel. Itt te
hát döntő szerepet játszik az egyszer
re vontatott teher nagysága. A ke
rékpárok teljesítményét azzal fokoz
hatjuk, ha a kisebb rönköket a túzifakeretre terheljük fel. Ehhez általá
ban két ember szükséges. A talaj- és
az újulatvédelem érdekei azonban a
kisebb teljesítmény ellenére is sok
helyen megkövetelik a kerékpár haszr
nálatát.
Az elemző vizsgálatok során né
hány olyan szempont merült fel,
amelyek szokatlannak, sőt keresztül-

vihetetlennek látszanak, ha a jelen
legi gyakorlat alapján vizsgáljuk
őket. Ilyen például a tűzifa összesa
rangolás nélküli közelítése, hiszen azt
a fakitermelő munkások mindig öszszerakják. Ilyen továbbá a felterhe
lők számának megváltoztatása, mivel
a tűzifa és a kisméretű szerfa felter
heléséhez általában két, a nagyobb
méretű rönkök felterheléséhez csak
egy személy szükséges.
Honnan biztosítsuk a változó szá
mú munkásokat, illetve ha nincsen
szükség rájuk, mivel foglalkoztassuk
őket? A kérdés megoldása akkor, ha
a közelítést külön, a kitermeléstől
függetlenül végezzük, nem látszik
(keresztülvihetőnek. Igen jól bevált
azonban a gyakorlat, hogy a közelítő
fogatot beosztjuk a munkacsapatba és
a fogatos bérezését is a kitermelőké
vel együtt számfejtjük. Ezzel kölcsö
nösen érdekelve lesznek egymás
munkájában és a fogatos a kitermelő
munkacsapatból mindig annyi ember
segítségét veszi igénybe, amennyire a
fogat jó kihasználása érdekében
szüksége van. Ezt a szervezési módot
az elmúlt gazdasági évben csak a kí
sérleti termelésben alkalmaztuk, de
ma már a lillafüredi erdészet csak
nem valamennyi munkacsapata így
dolgozik, mert a munkások is belát
ták, hogy felesleges időtöltést takarít
hatnak meg vele.
A fogatos közelítő kerékpárok mű
szakilag bármilyen jól oldják is meg
feladatukat, kellő eredményt csak
megfelelő szervezéssel adnak. Telje
sítményüket, éppen kisebb termelé
sük miatt, rendkívül érzékenyen be
folyásolja, hogy mennyi az álláside
jük. A fogatos mellé tehát kisegítőt
kell biztosítanunk és a sarangolást,
valamint a máglyázást külön végez
tetnünk. Jól kell megválasztanunk az
alkalmazás területét is: 15—2O°/o~nál
meredekebb terepre a kerékpár nem
való. Emellett miinél rövidebb távolsá
gon használjuk fel kerékpárjainkat,
mert hosszabb távolságon már a sze
kér biztosíthat nagyobb teljesítményt.
A fogatost feltétlenül osszuk be a
munkacsapatba és együttesen bérez
tük a fakitermelést és közelítést. Ezek
nek a főként szervezési jellegű kérdé
seknek a megoldása nélkül kerékpár
jainktól nem várhatunk jó ered
ményt. Ha azonban figyelemmel va
gyunk minderre, a jelenlegi fogatos
teljesítményeknek 2—3-szorosát is el
érhetjük velük és ezzel a közelítő
kerékpárok legjobb segítőtársainkká
lesznek.
Szálkái József

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A
Soproni Erdőmérnöki Főiskola pá
lyázatot hirdet a Marxizmus-Leninizmus tanszéken egyetemi ta
nári vagy docensi állásra. A pályá
zatokat mellékleteikkel együtt
1960. március 31-éig kell a főiskola
igazgatói hivatalához eljuttatni.
A részletes fölvilágosítást is az
igazgatói hivatal adja meg.
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Az erdőrendezési felügyelői
munkakörről
Az erdőrendezési felügyelői mun
kakört 1954-ben hívta életre az Or
szágos Erdészeti Főigazgatóság. Az
első szervezeti szabályzat az erdő
rendezési felügyelők munkakörét az
alábbiakban szabta meg:
Feladatok

A főfeladat az erdőgazdaságok
üzemtervszerű gazdálkodásának biz
tosítása, de emellett el kellett látni a
területrendezéssel kapcsolatos elő
adódó minden munkát is. Az üzem
tervszerű gazdálkodás biztosítása az
évi fakitermelési keretszámok meg
határozása, a tervezett fahasználatok
erdőrészletek szerinti besorolásának
felülvizsgálata,
az
erdőművelési
alapokmányok és alaptervek felül
vizsgálata és a végrehajtott munkák
nyilvántartásba véftele útján törté
nik. A nyilvántartásba vett adato
kat, a nyilvántartás végleges rögzí
tése előtt, a helyszínen kell ellen
őrizni. A nyilvántartásba vett ada
tok alapján minden gazdasági év
után el kell készíteni a községhatáronkénti (üzemtervkénti), majd az
erdőgazdaságra összesített mérlege
ket és jelentést kell tenni az elvég
zett és ellenőrzött munkák minősé
géről is. Különösen a gyérítések és
tisztítások, valamint az erdősítések
minőségét kell bírálni, de ki kell ter
jedni az ellenőrzésnek a „V”-fa je
lölésre, a becslésre, a véghasznála
tok és felújítások közötti összefüg
gésre stb. Folyamatosan el kell ké
szíteni az időközben lejárt üzemter
vek mérlegét és javaslatot kell tenni
az új üzemtervek elkészültéig ter
vezhető fahasználatokra is.
Az első évek gyakorlata megmu
tatta, hogy a területrendezési ügyek
intézése a munkaidő jelentékeny ré
szét felemésztette és mind kevesebb
idő jutott a főfeladat, az üzemterv
szerű
gazdálkodás
biztosítására.
Ezért 1958-ban az OEF a területren
dezői munkakört leválasztotta és az
erdőgazdaságok feladatkörébe utalta.
Az erdőrendezési felügyelők ettől
kezdve csak a területrendezés elvi
irányítását végzik. Ez így helyes is,
mert a területrendezés szoros kap
csolatban áll az üzemtervekkel és az
üzemtervszerű gazdálkodással.
Az ötéves terv erdősítésének
felülvizsgálata

Az erdőrendezési felügyelők mun
kájának első nagyobb próbatétele az
ötéves terv erdősítésének 1955. évi
helyszíni felülvizsgálata volt. Ez a
vizsgálat sok mindenre fényt derített
és ebből sikerült megállapítani azt
is, hogy abban az időben 1 hektár
befejezett
erdősítéshez átlag 2,4
hektárnyi erdősítésre volt szükség.
Jelenleg ennek az 1,7—1,5 hektárra
leszorítása az erdőművelés célja. Ezt
a feladatot az erdőrendezési felügye
lői kar jól oldotta meg és megbíz
hatóságát bebizonyította.

Röviden szólni kell arról, hogy
jelenleg mi az erdőrendezési felügye
lők munkaköre, illetőleg a terület
rendezői munkakör leválasztása óta
mivel bővült. 1957-ben jelent meg a
33/1957 OEF számú utasítás, amely
az erdősítések eredményességi vizs
gálatát az erdőrendezési felügyelők
kötelességévé tette. Ez az utasítás az
erdősítési munkákban résztvevő mű
szaki és vezető dolgozók új alapon
való premizálását rendelte el. A
munka augusztusra és szeptemberre
esik és mintegy 4—6 hetet vesz
igénybe. Végrehajtása nagy szakmai
felkészültséget, lelkiismeretességet és
tárgyilagosságot kíván, de erős fizi
kai igénybevételt is követel az erdő
rendezési felügyelőktől.
Az elmúlt két év gyakorlata bebi
zonyította, hogy az erdőrendezési fel
ügyelők e téren is jól megállták he
lyüket, szigorúan, de igazságosan
végezték az értékelést és évenként
ezáltal mintegy 4—5 millió forint
megtakarítást hoztak a népgazda
ságnak. Az összefoglaló jelentések
sok értékes tapasztalatot tartalmaz
nak és a felülvizsgálat során az er
dészetek hasznos útmutatást kaptak
további munkájukhoz.
Az erdősítések újrendszerű
minősítése

Az 33/1957-es OEF utasításnak to
vábbfejlesztését
jelenti, hogy az
OEF az erdőgazdaságok erdősítési te
vékenységének minősítésére és érté
kelésére új rendszert kíván bevezet
ni és azt egyelőre kísérletképpen és
csak a felújításokra vonatkozóan öt
erdőgazdaságnál próbálják ki. Ez az
értékelési rendszer újabb feladatokat
ró az erdőrendezési felügyelőkre,
mert a befejezett erdősítések minő
sítését és értékelését végző bizottsá
gok vezetői lesznek és lelkiismeretes,
szigorú és igazságos megállapításaik
döntő befolyással lesznek az erdő
gazdaságok pénzügyi eredményeire.
Az új rendszer lényege a jóminőségű
erdősítésekre való törekvés. E felül
vizsgálattal egyidőben kell a befeje
zettségtől függetlenül a premizálhatóságot is megállapítani a 33/1957
OEF számú utasítás alapján. A vég
rehajtás ideje itt is augusztusra és
szeptemberre esik és mintegy 6—8
hétig tart. A végrehajtás az erdőgaz
daságokra is nehéz feladatokat ró,
mert a megalakított bizottságokon
felül az esetleg résztvevő Beruhá
zási Bank képviselettel és az OEF
megbízottal együtt mintegy 4—6 ta
gú bizottság mozgatásáról, elhelye
zéséről kell gondoskodnia.
Torlódó őszi feladatok

Ugyanezen időszakban más üte
mezéssel és más bizottságokkal el
kell végeznie a befejezetlen erdősí
tések, állománykiegészítő áttelepí
tések, előhasználati állományok, be
fejezett talaj előkészítések és a tisz

títások minősítését és értékelését is.
A gyakorlat fog majd tiszta képet
adni a próbarendszer életképességé
ről és keresztülvihetőségéről.
Az
erdőrendezési
felügyelőkre
ugyanezen időszakban más munkák
is várnak. Javaslatot kell tenniök a
két év múlva következő gazdasági év
fahasználati keretszámaira, a kiter
melésre tervezett gyérítések és vég
használatok fafajainak fatömegére.
Ebben az időszakban futnak be a
következő gazdasági év letisztázott
favágási tervei is, amelyeket felül
kell vizsgálni és alá kell írni. Ebben
az időszakban készülnek a követke
ző gazdasági év erdősítési alaptervei.
Ezzel kapcsolatban kellene felül
vizsgálni a vonatkozó
erdősítési
alapokmányokat és az elkészült rész
letes erdősítési terveket. Ezekre
azonban nem igen jut idő és csak
utólagos felülvizsgálatról lehet majd
szó október végén vagy november
elején.
Ugyanis szeptemberben kell a már
felsoroltakon kívül végrehajtani a
nyár suhángok és sorfák címkézésé
ről szóló 1/1959/1. 16. OEF számú
utasítást is, ami szintén csak több
napi kiszállással oldható meg. Szep
temberben kellene a már leírtakon
kívül rendbetenni a 43/1958 OEF
utasítással rendszeresített, „Erdőmű
velési kötelezettségek” I., II., III.
számú nyilvántartásait és átvezetni
rajtuk az évközi változásokat, majd
októberben felterjeszteni az összesí
tett eredményeket. Szeptemberre esik
az Erdészeti Értesítő 1959. II. 6-i szá
mában közzétett közlemény szerint
az „Erdősítésekben és fiatalosokban
keletkezett (nyári) károsítások” be
kérése, összegyűjtése, szúrópróba
szerű ellenőrzése, az összesítő elké
szítése és felterjesztése az OEF-hoz
(X. 15-ig).
Októberben kell elkészíteni és fel
terjeszteni a már előbb említett
tizemtervenkénti eredménymérlege
ket, majd folyamatosan következik
az üzemtervi nyilvántartási adatok
bevezetése az üzemtervekbe, a 10
éves üzemtervek ötéves revíziója, a
vágás jelölések és a „V”-fa jelölések,
valamint a becslések helyszíni ellen
őrzése stb.
A téli időszakban kerül sor az
„Erdőgazdasági fafaj statisztika” ki
igazítására, a terület- és üzemtervi
nyilvántartások felülvizsgálatára és
az időközben elmaradt munkák pót
lására. Télen, tavasszal és nyáron
történik folyamatosan a fahasznála
tok és erdősítések helyszínelése, ta
vaszra esik a téli erdőkárosítások
felülvizsgálata, a nyársuhángok és
sorfák tavaszi felülvizsgálata
és
címkézése.
Fontos a felügyelőknek az a mun
kája is, amit az új üzemtervi felvé
telek előkészítése körül végeznek. Itt
érvényesíthetik a lejárt üzemtervek
végrehajtása során szerzett tapasz
talataikat a készülő új üzemtervek
javára.
Az erdőrendezési felügyelői mun
kakör jelenlegi helyzetének e rövid
ismertetéséből is kitűnik, hogy az
igen sokirányú és különösen az őszi
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hónapokban túlzsúfolt; egyes felada
tok annyira fedik egymást, hogy az
elvégzésükre rendelkezésre álló idő
nem elég az elmélyült, alapos vizs
gálatok és munkák elvégzésére és
ezért felületesség, kapkodás és ide
gesség ütheti fel a fejét, ami nem
kívánatos.
Kedvezőbb munkafeltételeket!

Hogyan lehetne ezen segíteni? El
sősorban a felügyelői létszám szük
ségszerinti megerősítésével és füg
getlenségük további biztosításával.
Másodsorban a gyors közlekedési le
hetőségek megteremtésével. Ma már
nem utópia a motorkerékpár vagy
autó rendelkezésre adása sem, de
emellett biztosítani kellene az erdé
szeti személyfogatok kifogástalan és
megfelelő számú lóállományát, hogy
a fokozott igénybevételt fennakadás
nélkül bírják. Most olcsó a ló, erős
kínálat is van és a kötöttségek felol
dásával, valamint az OEF pénzügyi
segítségével az erdőgazdaságok gyor
san kicserélhetnék kiöregedett vagy
alkalmatlan személyfogatos lóállo
mányukat.
Mindenütt biztosítani kellene a
felügyelők részére a jó irodai elhe
lyezést is, hogy zavartalanul végez
hessék irodai műszaki munkájukat.
E téren sok erdőgazdaságnál nem ki
elégítő a helyzet.
Revízió alá kellene venni a 43/1958
OEF számú utasítással elrendelt

„Erdőművelési kötelezettségek szám
bavétele és nyilvántartása” című I.,
II. és III. számú kimutatások veze
tését. E kimutatások* nem eléggé át
tekinthetők, vezetésük nehézkes és
adatfelsorolásuk nagyon elüt
az
üzemtervekétől. Itt is olyan megol
dást kellene keresni, hogy a kimuta
tások helyett az üzemtervekből le
hessen megállapítani az elvégzett és
még fennálló erdősítési kötelezettsé
geket. A kimutatásokat annakidején
a rendelkezésre álló rövid határidő
miatt sok helyen csak hevenyészve
állították össze s ezekre nem igen le
het támaszkodni.
Az új minősítési és értékelési kí
sérleti rendszerről szólva, még a vég
leges álláspont és bírálat előtt is
meg kell mondani, hogy az igen szö
vevényes és különösen a befejezet
len munkák minősítése és értékelése
rejt magában sok bizonytalanságot.
A fűvel, gazzal benőtt újulatok, a
köztes műveléssel felújított (telepí
tett) területek áttekinthetősége igen
korlátozott és hamis kép kialakítását
okozhatja. A rendelkezésre álló idő
is túlságosan rövid az erdőgazdasá
gonként sok száz erdőrészlet alapos
bejárására. A fiatal erdősítések álla
potának jó megítélésére csak a ta
vaszi hónapok lennének igazán al
kalmasak, amikor a gyom, a fű a
földön fekszik és a fiatal csemeték
üdezöld lombozata kiválóan látható.

Mindebből kitűnik, hogy az erdő
rendezési felügyelők különösen az
őszi idényben túl vannak terhelve
munkával. Ma már gyakorlattá vált,
hogy az OEF fontosabb utasításai
ban és rendeletéiben az erdőrende
zési felügyelőket bízza meg az ellen
őrzéssel. Jó volna némileg ezen is
változtatni, mert e dolgozók további
megterheléseket nem bírnak, illető
leg a kapkodó munka a megbízható
ság rovására mehet.
Rendezzék meg
az erdőrendezési felügyelők
országos értekezletét

A jövőben az erdőrendezési fel
ügyelői munkakör fejlesztése során
arra kellene törekedni, hogy a fel
ügyelet az üzem tervszerű gazdálko
dása ellenőrzése során csak a legfon
tosabb feladatokkal foglalkozzék, de
alaposabban, elmélyülten s ne az
erőit szétforgácsolva. Ezért revízió
alá kellene venni a jelenlegi munka
köri előírásokat.
Az egységes szemlélet kialakítása
és szakmai kérdések megbeszélése
érdekében nagyon fontos volna min
den évben megrendezni az erdőren
dezési felügyelők országos értekezle
tét Budapesten, majd felváltva vi
déken, az egyes erdőgazdaságoknál.
A munka megjavításához ez is jó se
gítséget adna.
Szoják Károly
erdőrendezési felügyelő

HASZNÁLJON ERRÄT! HASZNÁLJON ERRÄT!
Termelőszövetkezetek!
Állami Gazdaságok !
Állatorvosok !
FIGYELEM!
Az

E R R A
antibiotikum tartalmú takarmánykiegészítő a sertés és ba
romfi növekedését meggyorsítja,
a tojáshozamot és a kelési eredményt emeli,
az ellenálló- és életképességet növeli, a takarmány értékesí
tését javítja,
használatával az állati fehérje egy része olcsóbb növényi fe
hérjével helyettesíthető.
100 kg takarmányhoz (szárazanyagra számítva) 20—30 dkg

Gyártja és forgalomba hozza vállalatok,
állami gazdaságok, termelőszövetkezetek
részére 54,50 Ft-os kg-kénti bruttó terme
lési áron az
ÁLLAMI VAKCINATERMELÖ INTÉZET
Budapest, XIV., Zászlós u. 31—33

Földművesszövetkezetek és viszonteladók
részére 58,30 Ft-os nagykereskedelmi áron
a Kertészeti Mag termeltető és Vetőmag
ellátó (Budapest, VII., Rottenbiller u. 33.)
Egyéni vásárlók beszerezhetik a földmű
vesszövetkezeti boltokban, vetőmagbol
tokban és baromfikeltető állomásokon
kg-onként
67 Ft-os fogyasztói áron

Forgalomba kerül; 0,3, 1, 2, 10 és 20 kg-os
csomagolásban.

ERRÄT
kell adagolni (elkeverni).

HASZNÁLJON ERRÄT! HASZNÁLJON ERRÄT!
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Félévi bizonyítvány-osztás a Nagykovácsi

Nevelőotthonban
Annak a jó érzésnek a tudatában,
hogy az „Erdőgazdaság és Faipar”
olvasói mindig élénk figyelemmel és
szerető érdeklődéssel kísérik az er
dész-gyermekek
nevelőotthonában
folyó életet, készséggel tájékoztatjuk
olvasóinkat a 88 gyermek sorsának
alakulásáról,
magatartási,
tanul
mányi állapotáról és általános fejlő
désükről. Az idei tanév szeptembe
rében 75 egy évet már itt töltött, és
13 új növendék van az intézetben.
38 leány és 50 fiú; I—VIII. osztályo
sok.
Örömünkre szolgált, hogy a régiek
egytől-egyig szívesen jöttek vissza,
az újak pedig szinte egyik napról a
másikra, egészen jól beleilleszked
tek az otthon napirendjébe és a már
majdnem kifogástalanul működő
gyermekközösségbe. A meghittebb
percekben gyakran beszélgetnek az
átmenetileg elhagyott otthonukról,
kedves szüléikről, testvéreikről és
környezetükről. De az ilyen vissza
emlékezés nem csökkenti jó kedé
lyüket, tanulási igyekezetüket és az
intézethez
való
ragaszkodásukat.
Együttesen törekszenek a közösség
nevének, becsületének öregbítésére,
a nevelőotthon és az erdészek jó hír
nevének és becsületének öregbítésére.
Ez meg is mutatkozik kulturáltnak
minősíthető magatartásukban és ta
nulmányi eredményeikben.

Lágy futamokat fütyürészve már ébredő
ben voltak a madarak,
s lassan ballagtam a magasbanyúló fenyőfák kö
zött. Már a fél utat meg
tettem a védkerület bel
seje felé, amikor a nap
felvillanó
sugarai
a
hegy tövéhez értek és
megcsillantak az utánam
jövő favágók fűrészein.
Rövid idő múlva már
hallom a fakitermelők
fiataljainak vidám kaca
gását
a
visszhangzó
erdőben. Közelembe érve
elhallgat az ifjak zajon
gása és a víg fiúk moso
lyogva üdvözölnek.
Megérkezünk a faki
termelés helyére. Lepi
henünk, én az erdész
társamat, ők meg az
idősebb fakitermelő tár
saikat várják. Az idő
sebbek'
megérkeztével
szétoszlik a csoport és
egymásnak jó munkát
kívánva megkezdődik a
termelés.

A játszások, ródlizások, korcsolyá
zások — minden gyermek megtanult
e télen korcsolyázni —, a barkácsoló,
női kézimunka, az elektrotechnikai,
a gépkocsimotor, a zongora és har
monika szakkörökön, és különféle
kulturális megmozdulásokon történő
szórakozás és tanulás mellett rend
szeresen, de a félévi osztályozás
előtti időkben különös buzgalommal
versengtek az ötös osztályzatok szer
zéséért.
Nagy az öröm, amikor az iskolából
hazajőve, mosolyogva számolhatnak
be az aznap kiérdemelt jó jegyekről,
és milyen szomorúság, ha egy-egy
gyengébb feleletről is őszintén kell
megnyilatkozni.
Nagy izgalom előzte meg a félévi
értesítő-osztást. Február 2-án kipi
rult arccal hozták a tanulmányi ér
tesítőket. A 88 gyermekből: kitűnő
lett 6, jeles 15, jó 37, közepes 23,
elégséges 6 és elégtelen 1. (Ez egy
kis elsőosztályos gyermekünk, aki
sokat betegeskedett és huzamos ideig
kórházban is volt.)
A nevelőotthon együttes átlagos
tanulmányi eredménye: 3,78. Ez fél
évkor országos tekintetben is dicsé
retre méltó eredmény.
Arról a bensőséges kis ünnepély
ről, amelyen a növendékek félévi
munkáját mérlegeltük, s a szorgal
mas, jóviseletű és a közösség éle-

Már néhány perc múl
va
megszólalnak
a
fejszék, ütemesen ko
pognak a hajkolás köz
ben. Zizegnek a fűré
szek s aztán nagy robaj
jal dőlnek le a hatalmas
tölgyek s lágyan hulla
nak alá a szomszédos
fákról levert lombok.
A délelőtt folyamán egy
pillanatra sem szűnik
az erdő csattogása és
dübörgése...
Az első nyilasban már
látom a felszálló füstöt:
itt a délidő, közeledik
az ebéd. Párosával gyűl
nek a lángoló tűz köré
a fáradt favágók és jó
ízűen, vidám beszélge
tés közben fogyasztják el
ebédjüket.
Délután már a nagy
zaj elhalkul, folyik a
gallyazás, a rendezkedés a fakitermelés terü
letén. Csak néha zizeg
nek a fűrészek a hossz
tolás során, hasogatják
a tűzifát és koppannak

a sarangkarók leverése
közben a fejszék. Mint
ha a földből bújnának
elő a sarangok, egyre
szaporodnak a termelés
területén.
Alkonyodik: a faki
termelés erre a napra
lassan befejeződik s a
favágók — most már
halkabb beszélgetésben,
fáradtan —■ indulnak
hazafelé. Mire a nap
korongja eltűnik a nyu
gati bérc mögött, az
erdő teljesen elhalkul s
lassan párnaként borul
a sötétség a tájra. Csak
néha töri meg a titokza
tos
csendet
egy-egy
megriadt vad robajos
lépte.
Fekete János
erdész, Márianosztra

téért, fejlődéséért példásan tevékeny
kedő gyermekeinket nyilvános dicsé
retben és kisebb-nagyobb jutalom
ban részesítettük, azzal az elhatáro
zással távoztak, hogy ebben a tan
évben is el akarják érni az elmúlt
tanév végi 4,09-os átlagos tanulmányi
eredményt.
Böröcz Lajos
igazgató.

Jól emlékszünk még 1945 első hónap
jaira. A felszabadulás örömmámorában
úszó fővárosban ezrek és ezrek szorong
tak az Uránia filmszínház előtt, hogy
megnézzék az Oreli csata című első, ma
gyar vásznon megjelenő szovjet filmet.
Azóta másfél évtized telt el és hazánkban
ezúttal tizenkettedszer rendezik meg az
immár hagyományossá vált
SZOVJET
FILM ÜNNEPÉT és filmszínházaink be
mutatják a szovjet filmgyártás legújabb
alkotásait.
Az idei filmünnep egyik kimagasló da
rabja, A béke első napja. Cselekménye,
a háború és béke, az élet és halál kü
szöbén játszódik. Főhősei, Platonov had
nagy, parlamenter és szerelme Ólja, a
katonaruhás, törékeny, bájos ápolónő. A
fiatal hadnagy a háború utolsó áldozatai
hoz tartozik. Derűsen kibontakozó sze
relmüket egy gyilkos fasiszta revolver
lövése tragédiává változtatja. Platonov
hadnagy hősiesen meghal a népek sza
badságáért, azért, hogy sok százezer és
millió hozzá hasonló ember békében és
boldogságban élhessen. A főszerepeket
Vinogradov és Butyenyina alakítják mély
átérzéssel, finom játékkal. A kitűnő ren
dezés és a stílusos operatőri munka min
denben aláhúzza a film kimagasló ér
tékét.
Rendkívül izgalmas darab a Kezedben
az élet című, másik szovjet film. A halál
félelmetes árnyéka vetődik a hős tűzsze
rész-katonákra, akik állandó életveszély
ben mentenek meg egy városkát a há
ború utolsó napjaiból ottmaradt. — né
metek által elhelyezett. — robbanó anya
goktól. A parancsnokló Dugyin kapitány
alakját Oleg Sztrizsenov, ismert szovjet
színész alakítja. Filmbeli feleségét, való
ságos életpárja, Marina Sztrizsenova for
málja meg, aki az ünnepi szovjet film
delegációval hazánkban járt. A felvétele
ket egy 15 évvel ezelőtt létesített városká
ban, Üj-Zaporozsjében forgatták, a hely
beli lakosság közreműködésével.
A világűrkutatás napjainkban elért si
kerei igen aktuálissá teszik a Fantaszti
kus utazás című színes film meséjét. A
vásznon valóban fantasztikus légiutazás
szemtanúi vagyunk és figyelmünket a vi
lágűr hajótöröttéinek megmentése köti le.
A közös cél érdekében végzett veszélyes
munka közel hozza, sőt barátokká neveli
a különböző népek fiait. A jelenleg még
utópisztikusnak tűnő részletek, a vak
merő kutatások és felfedezések révén
egyre közelebb kerülnek a valóságos élet
hez.
Fenyves Imre

Jelenet az Egy kislány keresi az édes
apját című szovjet filmből
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Íásítás J~lónap^ának

ünnepélyes megnyitása
Dr. Balassa Gyula miniszterhe
lyettes, az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság vezetője március 2-án

Jó eredményekről számol be

37 atrika-M|ieiliCÍÓ

A magyar vadász-expedíció legutóbbi afrikai úti beszámolója hírt ad
arról, hogy az expedíció befejezte első tanganyikai táborozását. A táborozás
alatt két kaffer bivalyt és két leopárdot lőttek. A zsákmányt Dénes Ist
ván, az expedíció vezetője és Széchenyi Zsigmond — mint a beszámoló
közli — arányosan ejtették el. A táborozás alatt ezenkívül mintegy ötven
vadbőrt és trófeát is gyűjtöttek. Az eddigi eredmények a vártnál jobbak, mert
évek óta nem volt példa arra, hogy ilyen rövid idő, nem egészen három hét
alatt, ekkora gyűjteményre tett volna szert valamely vadász-expedíció. A
gyűjteményt csapdával fogott exotikus kisemlősökkel, valamint rovarokkal
és madarakkal is kiegészítették.
Az expedíció az első táborozás befejezése után egy hetet filmezéssel töl
tött, majd a következő vadásztáborba utazott, ahol még mintegy két hetet
töltenek és tovább bővítik gyűjteményüket. Az öttagú expedíció március
6-án indult vissza Mombasából, mégpedig teherhajón, mert a személyjáratok
olyan zsúfoltak, hogy már hónapokkal ezelőtt minden helyet lekötöttek.
Előreláthatólag március 27—28-ára érkeznek Genova kikötőjébe. Az expe
díció kérte az OEF-et, hogy ha lehetséges, küldjön a kikötőbe tehergépko
csit. Amennyiben a rendelkezésre álló rövid idő alatt az OEF-nek sikerül
megszerezni a szükséges engedélyeket, magyar tehergépkocsi várja a haza
térő Afrika-vadászokat.

A FATE LEGUTÓBBI KLUB
NAPJÁN Stróbl Kálmán, az OEF
főosztályvezetője tartott előadást
Tennivalók a második ötéves terv
irányelveinek megvalósításáért a
faipar területén címmel. Előadá

sában főként azokra a teendőkre
mutatott rá, amelyek a műszaki
értelmiségre várnak a faipar kor
szerűsítése, technológiájának fej
lesztése során. Az előadás részle
tesebb' ismertetésére következő
számunkban visszatérünk.
A Szovjetunió erdészeti gazdaság
tana címmel új tankönyv készült az
erdészeti főiskolák számára. A könyv
a Szovjetunió népgazdasága szem
pontjából értékeli az erdők jelentő
ségét és kihasználásuk fő irányait.
Baleseteket okozott a fennakadt
fa. A szombathelyi erdőgazdaság
szentgotthárdi erdészetében döntés
közben fennakadt egy 15 cm átmé
rőjű fa. Fartek Imre fakitermelő tár
saival együtt próbálta levenni a fát,
de annak egyik ága letörött és sú
lyosan megsértette Fartek bal lábát.
Hasonló baleset történt a pápai erdő
gazdaság farkasgyepüi erdészeténél.
Itt egy döntés közben fennakadt 18
centiméter átmérőjű fa Tax József
időszaki fakitermelő lábát törte el
levétel közben. A sérültek egyik
esetben sem tartották be a baleset
védelmi szabályokat, mert erdész je
lenléte nélkül akarták leszedni a
fennakadt fát.
Bulgária új erdőtörvénye meg
tiltja a túlhasználatokat és a fakihozatal növelése érdekében foko
zatosan felszámolja a sarjerdő üzem
módot. A szálerdőkben április 1-től
október 1-ig tilos a véghasználat.

A véralbuminos védőszer haszná
latával kapcsolatban lapunk is kö
zölte februári számában a szükséges
tudnivalókat. Az Erdészeti Érte
sítő ez évi 7. száma ezt most azzal
egészíti ki, hogy a közölt véralbumi
nos védőszerben a véralbumin menynyisége 2 kg. A többi vegyszer közül
az agyag vagy bentonit mennyiségét
a hőmérsékleti viszonyoknak megfe
lelően változtatni lehet, hogy a védő
szer jól kenhető legyen. A megadott
vegyszermennyiségek felhasználása
esetén kapott védőanyag mintegy
fél hektár egyéves fenyőtelepítés
csúcshajtásainak bekenésére elegen
dő. Az alkalmazással kapcsolatos
esetleges kérdésekkel az erdőgazda
ságok forduljanak közvetlenül az
ERTI-hez (Bp., II., Frankel Leó u.
44.)
Két balesetet okozott az ital. Má
zán Lajos, az ózdi erdészet éjjeliőre
ittasan az őrhelyétől távolabb levő,
még izzó kohósalakra feküdt és el
aludt. Ruhája tüzet fogott, mire az
idős ember futni kezdett. A lángoló
ruhát társai szakították le róla. Har
madfokú, harminc napon túl gyó
gyuló égési sebekkel szállították kór
házba. A másik baleset Baja János
fogatossal történt. Fűrészfát szállí
tott a MÁV rakodóra, közben betért
az italboltba. Hazatérőben az erdé
szethez, ittasan leesett a kocsiról és
súlyos zúzódásokat szenvedett.
Szerkesztői üzenet. T. J. olvasónk
nak válaszoljuk, hogy az erdőgazda
sági dolgozók tűzifa vásárlását az ide
vágó rendelkezések pontosan szabá
lyozzák. A mennyiséget mindenkor
— a megszabott felső határig — a
munkaviszonyban eltöltött idő, illet
ve a végzett munka mennyisége hatá
rozza meg.

a Magyar Újságírók Országos Szö
vetségében rendezett sajtófogadá

son ismertette a Fásitás Hónapjá
nak fontosságát, nagyszabású fel
adatait. A Fásítás Hónapját már
cius 10-én, a Pestmegyei' Tanács
nagytermében megtartott fásítási
ankét keretében nyitották meg.
Bevezető beszédet Keleti Ferenc,

a Pestmegyei Tanács vb. elnöke
mondott, majd Durugy András, a
váci erdőgazdaság ligazgjatója is
mertette a megye fásítási problé
máit. Ezután dr. Balassa Gyula
miniszterhelyettes nyitotta meg az
1960. évi Fásítás Hónapját. Utána
kitüntette a múlt évi fásítási
idényben kiváló eredményeket
elért fásítókat.

Felmentés. Az Országos Erdészeti
Főigazgatóság vezetője Dorosz La
josnak, a Furnír- és Lemezművek
igazgatójának munkaviszonyát 1960.
február hó 2. napjának hatályával
megszüntette.
AZ ERDÉSZETI KUTATÓ IN
TÉZETEK NEMZETKÖZI SZÖ
VETSÉGE Varsóban tartott mun
kaülésén az erdőtipológia külön
böző módszereinek összhangbahozásával foglalkozott. Elhatározták,
hogy két, egyenként 500 hektárnyi
erdőben kísérleti
erdőtípusokat
alakítanak ki. Az egyik kísérleti
erdő Lengyelországban, a másik
Svájcban lesz.
Finnországnak 71 százalékát erdő
borítja. Az erdők nagyrészt kisbir
tokosok tulajdonában vannak. Az
erdőtulajdonosok
részére
kiváló
szakemberek vezetésével ingyenes
erdei szakmunkás tanfolyamokat
tartanak.
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A teljesítés alapja a felszabadulási éves
munkaverseny ipari beruházásoknak a
Egyöntetű helyesléssel találkozott
az OEF faipari főosztályának az a

kezdeményezése, hogy a faipari igaz
gatók negyedévi értekezletét Szom
bathelyen, a Nyugat magyar országi
Fűrészeknél rendezték meg. A már
cius 24-én és 25-én megtartott érte
kezleten a résztvevőknek így alkal
muk nyílt arra, hogy megismerjék
az elsőnek rekonstruált fűrészüze
met, tapasztalatokat vonjanak le a
sorra kerülő további rekonstrukció
kat illetően és tanulmányozzák a
forgácslapgyártás technológiáját.
A megbeszélések középpontjában
az 1960. évi tervek teljesítése, a
gyártmányok minőségének javítása,
a felszabadulás évfordulójának tisz
teletére kezdeményezett éves mun
kaverseny és a második ötéves terv
előkészítése állott. Ezek köré a té
mák köré csoportosította beszámoló
ját Stróbl Kálmán főosztályvezető is.
Bevezetőben ismertette a végleges
adatok alapján a faipari vállalatok
múlt évi tervteljesítését, ez 105,1 szá
zalékot ért el. A múlt évi eredmé
nyek alapján — mint erről lapunk
más helyén beszámolunk — a Dél
magyarországi Fűrészek a Miniszter
tanács és a SZOT vándorzászlójával
kitüntetett élüzem lett, az Erdőké
mia, a Gyufagyár és a Szentendrei
Kocsigyár elnyerte az élüzem címet,
a Hárősi Falemezművek és a Buda
pesti Fűrészek az OEF elismerő ok
levelében részesült. Az ipar jövedel
mezősége is kedvezően alakult 1959ben: a nyereség 101,3 millió forint
volt.
Leszögezte a továbbiakban, hogy
a jó eredmények elérésében döntő
szerepe volt a kongresszusi verseny
nek. Az idei feladatok teljesítésének
is egyik fő alapja a felszabadulás év
fordulójának tiszteletére folyó éves
munkaverseny. A követelmények fokozottabbak. Mintegy 10 százalékkal

Csatornamenti nyárfásítás a Nyírségben
(Michalovszky István felvétele)

kell növelni a rönkfeldolgozást, leg
alább 9000 köbméter farostlemezt és
6200 köbméter forgácslemezt kell az
év folyamán termelni, a múlt évinél
esetleg gyengébb minőségű anyagból
jobb termékösszetételt, jobb minő
ségű terméket kell előállítani és leg
alább 15 millió forinttal növelni kell
a gazdálkodás pénzügyi eredményét.
A legfontosabb feladatokat részle
tezve, állandóan hangsúlyozva a ter
melés gazdaságosságának növelését,
néhány fő pontban jelölte meg a kö
vetendő utat. Eszerint a mennyiségi
szemlélet helyett a minőségi szem
pontoknak kell felülkerekedniük. A
tervfegyelem szigorú betartása, a
népgazdaság fizetési, elsősorban tő
kés fizetési mérlegének javítása, a
műszaki vezetés színvonalának eme
lése, a munkaversenymozgalom szé
lesítése, szocialista brigádok alakí
tása, jó kooperáció nemcsak az erdő
gazdaságokkal, hanem az ÉRDÉRT
Vállalattal, az Erdőgazdasági Ter
vező Irodával és a Faipari Kutató
Intézettel is — a legfőbb biztosítékai
az eredményes munkának.
A beszámolót követő élénk vita
arról tanúskodott, hogy a faipar ve
zetői az idei feladatok teljesítésére
igyekeztek minél alaposabban felké
szülni, mert tudatában vannak, hogy
1960 a második ötéves terv előkészí
tésének éve s az elkövetkező eszten
dőkben népgazdaságunk igen sokat
vár a faipartól. A vitába csupán a
vállalatok főkönyvelői nem kapcso
lódtak be elég élénken: mindössze
két főkönyvelő hozzászólását hallot
tuk, pedig nemcsak a beszámoló, ha
nem a vita során is sűrűn érintették
az ő munkaterületüket is.
A többi között Prazsák János (Bu
dapesti Fűrészek) a társadalmi ös
szefogás szép példáját említette fel
szólalásában. A szolnoki üzem dol
gozói társadalmi munkában építik
fel új, korszerű öltözőjüket. Dr. Amrik László (Mohácsi Farostlemez
gyár) bejelentette, hogy a gyár égerfakísérletekkel foglalkozik. A minő
ségi javulás folyamatos. Dugosi Ar
mand (Faipari Kutató Intézet) az In
tézet és a faipari vállalatok együtt
működéséről szólva hangsúlyozta,
hogy az Intézet minél több segítsé
get kíván nyújtani a lemezipari
szinkron javításában. Boér Ferenc
(Furnír- és Lemezművek) a faiparban
elmondott
első
hozzászólásában
hangsúlyozta: új beosztásában is a
kooperációt kívánja elsősegíteni, mint
ezt eddig a zamárdi erdőgazdaság
élén tette. Bejelentette, hogy a FURLEM dolgozói a felszabadulási ver
senyben 3 milliós felajánlást tettek.
Halász Aladár (OEF) mint hasznos
tervtúlteljesítési irányt jelölte meg
a fenyőrönk feldolgozásának, vala
mint az enyvezett lemez gyártásának
fokozását, de hangsúlyozta: a menynyiségi szemléletet minden más vo
natkozásban a minőséginek kell fel
váltania. A sokmillió forintos fa

gazdasági
eredményekben vissza kell térülniük
s a sorra kerülő további nagy beru
házásokat gondosa bb pénzügyi és mű
szaki tervezésnek kell megelőznie.
Rozsovics István, a megyei pártbi
zottság ipari osztályának vezetője a
gazdasági és politikai vezetés egysé
gének döntő fontosságáról szólt. Róka
Pál, az Építő- és Faipari Dolgozók
Szakszervezetének
osztály vezető je
rámutatott, hogy a munkaverseny
kiszélesítésére még sok lehetőség
van. A faiparban jelenleg 65—70 bri
gád versenyez a szocialista brigád
cím elnyeréséért. Rendkívül fontos,
hogy a műszaki vezetők állandóan
támogassák a szocialista brigádokat.
Mosonyi Jenő, az OEF párttitkára a
pártszervezetek szerepéről szólt a
szocialista munkaversenyben s hang
súlyozta a faipari vállalatok közötti
jó együttműködés fontosságát. Stróbl
Kálmán vitazáró szavaiban kiemel
te: a kommunista vezetésnek olyan
formában is érvényesülnie kell, hogy
a vezetők a dolgozókra támaszkodva
nagyobb kezdeményező erővel, több
biztonságérzettel vágjanak neki a ne
hezebb feladatoknak is. Az első nap
megbeszélései Mosonyi István fő
igazgatóhelyettes zárószavaival értek
véget.
A második napon a résztvevők a
Nyugatmagyarországi Fűrészek re
konstruált fűrészcsarnokát, a rönkés áruteret, valamint a faforgácslap
gyárat tekintették meg. Az üzemlá
togatás után több órán keresztül vi
tatták meg a látottakat s a többi kö
zött sok hasznosítható észrevételt
mondtak el a szalagszerűség tökéle
tesebb megoldásával, a külső és bel
ső anyagmozgatás meggyorsításával
és könnyebbé tételével kapcsolato
san.
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Felszabadult ország-felszabadult erdők
Tizenöt esztendő egy emberélet során is ko
moly időszak, és ma — amikor a történelem kereke
gyorsabban forog —, a népek életében is döntő vál
tozásokat hozhat. S valóban az a tizenöt esztendő,
amelyre most hátranézünk, ilyen sorsdöntő válto
zást hozott a magyár nép számára is. Amikor 1945.
április 4-én a rómboló és vérengző fasiszta hordák
utolsó maradékait is kikergették az országból a
győzedelmes szovjet hadsereg katonái, akkor nehe
zen lehetett volna fölmérni, hogy tizenöt esztendő
milyen szédítő változásokat hoz hazánk életében és
milyen beláthatatlan perspektívákat nyit meg or
szágunk és népünk fejlődése számára.

A felszabadult ország akkor romokban, össze
történ lélegzett föl: elpusztított falvak és városok,
felrobbantott hidak, éhség és nyomorúság maradt
reánk, a második világháború borzalmas öröksége.
Sokan néztek a jövő elé kétségekkel telve és re
ménytelenül. Csak az igazi hazafiak, a kommunis
ták egyre növekvő tábora tekintett bizakodva a
holnap felé, amelynek az útját a Szovjetunió népei

A magyar erdőgazdálkodás is új utakra talált

az újra épülő országban. A földreform egycsapásra
megváltoztatta a tulaj dón jogi viszonyokat az er
dőkben is: közvetlen állami gazdálkodásba került
a magyar erdőterületnek háromnegyed része, de a
többi erdőkben is fokozatosai* érvényesült a közös
ségi irányítás, és ma már — a termelőszövetkezeti
mozgalom erőteljes kibontakozásával — ott tar
tunk, hogy jóformán az egész magyar erdővagyon
a dolgozó nép érdekeit szolgálja. A felszabadult
erdők azt jelentik, erdei munkásnak, erdésznek,
erdőmérnöknek, faipari dolgozónak, hogy tehet
sége, tudása, munkája legjavát adhatja, mert tevé
kenységét nem korlátozzák az egykori birtokosok,
az erdőket kizsaroló tőkés vállalkozók magánérde
kei. Jelentik azt a több mint 160 000 kát. hold új
erdőt, amit a felszabadulás óta telepítettünk. Je

lentik az erdőkben folyó ésszerű gazdálkodást és a
faanyag egyre korszerűbb feldolgozását, jelentik az
egészséges munkásszállásokat, a munkás-könyvtá
rakat, a női munka megbecsülését, ipartelepeinken
a bölcsődéket, az egészséges munkakörülményeket
és minden tekintetben az általános életszínvonal
emelkedését. Jelenti az erdők felszabadulása szebb

nek több évtizedes példája izzó fáklyaként világí
totta be. És nekik volt igazuk: a bizakodóknak, a
reménykedőknek, a romokból felépülő új és bol
dogabb világ építőinek. Ma már tudjuk, hogy az
elmúlt tizenöt év a magyar nép történetének leg
döntőbb és legnagyszerűbb fejezetei közé tartozik.
Sorsfordulót jelentett ez a tizenöt esztendő, az or
szág felépült a romokból. "Újonnan épült városok,
virágzó ipar, új utakon haladó mezőgazdaság, új
iskolák, kórházak, értékes tudományos eredmények
s mindez a szocializmus építésének módszerei alap
ján, a dolgozó nép érdekében. Valóban a nagy for
radalmi költő, Ady Endre álma vált valóra: „Üj

forduló lelkes ünnepi hangulata csak pillanatnyi
állomás és megyünk tovább azon az úton, amelyet
a felszabadulás nyitott számunkra: a szocialista al

arcok, új szemek kacagnak az égre!”

kotó munka újabb sikerei felé!

nél szebb tölgyesek, bükkösök felnevelkedését, a
következetes harcot az elmúlt évtizedek rablógaz
dálkodása. során tönkretett, rontott erdők feljavítá
sára. Jelenti új nyárasaink hatalmas faóriásainak
felnövekedését és itt is Ady Endrét idézhetjük: „Üj
szelek nyögetik a bús magyar fákat!”
Mindezekért szívébe zárta a magyar nép ápri
lis 4-ét, legnagyobb nemzeti ünnepünket. Az év

Felszabadulási pályázatunk eredményei
Az Erdőgazdaság és Fa
ipar olvasói, levelezői számára pá
lyázatot hirdettünk hazánk felsza
badulásának 15. évfordulójára. A
pályázat minden tekintetben sike
rült. összesen 46 pályamunka
érkezett be, és valóban — amint azt
a kiírás során kértük — a pályázók
között az erdőgazdaság és faipar
minden dolgozói csoportja képvisel
ve van: fiatalok és öregek, erdei
munkások, faipari dolgozók, erdő
mérnökök és erdészek. És sikert je
lent a pályázatok belső tartalma is.
Nemcsak azokról van itt szó, akik
nek pályamunkáját a bíráló bizott
ság gondos mérlegelés után jutal
mazta és dicséretre méltatta, hanem
valamennyi írás közös vonását kell
kiemelnünk még azoknál is, akiknél
akadozóbb a szó, nehézkesebb a
mondanivaló megformálása. Ezeknek
a leveleknek minden sora bizo
nyítja azt a megilletődést, őszin
te, áradó érzést, ami minden be
csületes magyar embert elfog, ha

visszaemlékezik a felszabadulás
óta eltelt 15 esztendőre,
ha összehasonlítja a múltat és a je
lent, a vergődő, keserves gondokkal
teli tegnapot, a boldog jövendőt ígé
rő mával. Ez a közös érzés avatja
pályázatunkat a szokványos levele
zői pályázatok fölé és
köszönjük mindazoknak, akik
részt vettek benne, hogy lelke
sedésük, meggyőződésük legja
vát adták számunkra.
A bíráló bizottság a kiírás alapján
a következőképpen határozott.
Az 1000 forintos I. díjat és az
500 forintos II. díjat összevonta
és az összeget fele-fele arányban el
osztotta a két legjobb pályamunka
írója között: tehát
Bartucz József erdészt (Szilvás
várad) és Bartus János erdészet
vezetőt (Pápa) 750—750 forint
jutalomban részesítette.
A III. díjat, 300 forintot Forró
József telepvezető (Balatonszentgyörgy, ÉRDÉRT) nyerte el, a IV.

díjra pedig P r ó k a y Gyula erdő
mérnök (Vác) írását tartotta a
bíráló bizottság a legérdemesebbnek
200 forint jutalommal. 100—100 fo
rint jutalomban részesítette a követ
kezőket: C s e 1 e j i József ny. erdő
mérnök (Gödöllő), F á b o s Ilona er
dészeti dolgozó (Varászló), Kozma
István kerületvezető erdész (Kunfehértó), Pintér János (Délma
gyarországi Fűrészek, Barcs), Tóth
István erdész (Nagymaros), Varga
Ferenc üzemvezető (Nagykanizsa).
Ezenfelül dicséretben részesítette a
következő pályázókat: Bébok Fe
renc (Bugac), C s ö t ö n y i József er
dészetvezető (Szentgál), C z a b á n
Egon erdőmérnök (Debrecen), H o 1 y
Zoltán (Győr), Maros Bertalan er
dészetvezető (Szilvásvárad), Szabó
Vendel erdészetvezető (Szentpéterfölde), V á c z i Margit (Lakitelek).
Lapunk 4—5. és 18—19. oldalán a
pályamunkák legjobb részleteit sora
koztatjuk fel, de egyes pályázók gon
dolataira még visszatérünk.
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I.
Már második napja süvít a szél
Keskenyréten, zúgnak, hajladoznak
a Büszkés-oldali vágás még talpon
álló fái. A havon sehol ember nyom,
csak a ledöntött fák rügyét rágó
szarvasok csapása húzódik az oldal
ban. A nyílás aljában, hasított fá
ból készített gunyhó körül, egy árva
róka matat ételmaradék után.
Délutánba hajlik az idő, amikor
a rét túlsó szélén mozgó, fekete
pontok tűnnek fel. Először kettő,
három, majd több imbolygó emberi
alak — mert hiszen azok — nagy
bátyúkkal terhelten mind közelebb
érnek, elfoglalják a hóval befújt
hideg gunyhókat; megjöttek a ré
páshutai favágók. Sorban egymás
után kifüstölnek a kunyhók, keser
nyés füst és lebbencsleves szaga töl
ti be a tájat. Közben egészen be
sötétedett. A szél elállt. A csöndes
éjszakában egy-egy fagyott fa dördülése hallatszik s a kunyhóban
fekvő emberek nyögése, miközben
fázó oldalukkal a kunyhó közepén
parázsló tűz felé fordulnak ...
Alig szürküllik, már neszeznek az
emberek, hol itt, hol ott kezd ko
pogni a fejsze, szaporodnak a tűzifa-sarangok, csak hébe-hóba lehet
egy-egy rönköt látni. Elérkezik a
früstök ideje, hóval dörzsölve mos
sák a kezüket, a víz nagy kincs,
nyolc kilométert kell gyalogolni
térdigérő hóban egy vödör vízért,
tisztálkodásra már nem jut belőle,
sőt sokszor a főzéshez is csak hóié
kerül. A reggelizéssel nem sok baj
van. hamar végére lehet járni a ke
nyérnek. darabka szalonnának, ami
csak gyéren csorgatja levét a pa
rázstűz felett... Már veszik is a
fejszét, sietni kell...
A borongás égről fáradtan, néz le
rájuk a nap egy-egy pillanatra.
1940-et írunk.

A
FELSZABADULÁS
UTÁNI
IDŐBEN igen sok ember változtat
ta helyét. Volt feletteseim engem is
az ország egyik széléről csaknem a
másikra irányítottak. így kerültem
a volt Eszterházy hitbizomány kupi
erdőgondnokságára.
Az akkori erdőigazgató azzal en
gedett el, hogy nyitott szemmel jár
jak, mert munkatársaim igen vegyes
gondolkodású emberek. Ilyen útravaló után, érthetően nemcsak érdek
lődéssel vártam a kijelölt munka
helyemre való megérkezést, hanem
szorongó érzésekkel is. A sors addig
sem kényeztetett el, de a hivatalba
való belépésemkor mégis meglepőd
tem. Egy valamirevaló íróasztal és a
hozzátartozó szék, egv kocsmai asz
talnak sem mondható, rogyadozó
hosszú asztal, egy hozzáillő, folyton
árulkodó lóca és a sarokban egymásradobált, részben érvényben le
vő, részben már a forgalomból ki
vont nyomtatvány, különféle hiva

tett a válaszom, hogy nem tudom.
A két hölgyön kívül egy kissé ko
paszodó úr és egy nyakigláb, komoly
orrkellékkel és lógó sörénnyel ren
delkező fiatal férfi ült a hivatalban.
II.
Mivel csak annyi ülőhely volt, aháA hármaskúti munkásszálló előtt
nyan éppen voltak, hellyel nem
megálló autóbuszról jókedvű embe
tudtak megkínálni. Ezért azt indít
rek ugrálnak le, egyik-másiknál
ványozták, hogy nézzek az udvaron
kisebb csomag, a többség csak vál
valami ülő alkalmatosság után.
tás tisztaruhát hoz. Laci bácsi, a
A FOGADTATÁS olyan volt, mint
szálló gondnoka szeretettel invitálja
amilyennek képzeltem. Még örül
beljebb a vidáman topogókat jó me
tem is, hogy néhány percre a sza
leg szobáikba. Elhelyezkedés után
badlevegőre kerültem. Némi keres
Golbach erdész tartja meg a szoká
gélés után egy rövid lócafélét talál
sos hétélejei termelési megbeszélést,
tam s azt vittem az irodába. Ehhez
a társalgóban egybegyűlőkkel tár
azonban a hölgyek nem járultak
gyalja meg a verseny állását és
hozzá. Túl nagy helyet foglalnék el,
egyéb problémákat, de még tart a
— mondták — s azt az iroda alap
vita, amikor jönnek a lányok és te
területe nem bírja el.
rítenek. Kész az ebéd: húsleves, fő
A fiatalember összesúgott a szem
zelék hússal, tészta.
üveges hölggyel s utána ajánlkozott,
Ebéd után munkaruhát, védőruhát
hogy segítségemre lesz egy elfogad
öltenek s megy a brigád munkára.
ható ülőalkalmatosság keresésében.
A szocialista munkabrigád cím el
Amíg az ülőkét kerestük a külön
nyeréséért folyik a verseny. Vörösféle mellékhelyiségekben, megtud
sár-lápán a gépkezelők indítják a
tam, hogy a szemüveges hölgy egy
gépeket, felsivítanak a villany- és a
nyugalmazott főszolgabíró majd al
benzinmotoros láncfűrészek. Meg
ispán felesége. Fiatalabb társa az er
inognak a százados faóriások, egyik
dőgondnok felesége. Az idős úr Esza másik után, majd nagy reccsenésterházy-hagyaték, akit az erdőbirto
sel vágódnak a szikrázó hóba. Még
kokkal vett át az állam. Az erdő
el sem ül a felcsapódó hófelhő,
gondnok úgynevezett úri családból
máris ott terem az erdész, mércé
származó, de jóindulatú erdőmérnök.
vel. krétával jelöli a ledőlt fát:
A fiatalember megállapítása szerint
eddig lemezrönk Húrosnak, ez fű
csak addig lesz nehéz sorom, amíg
részrönk Felnémetnek, ez pillérfa a
új ismerőseim bizalmát meg nem
bányáknak, a megmaradó kevés
szerzem.
csak tűzifának jó. Nyomában jár
Ezzel én is egyetértettem. De azt
nak a motorfűrészek. Rönkkel van
tele a vágás, tűzifa sarangot csak
már az első pillanatban éreztem,
itt-ott lehet látni...
hogy ebben a környezetben a biza
lom nem lesz megszerezhető. S eb
A bíborba hajló napsugarak már
ben a hitemben nem is tévedtem. Az
csak a hegy tetejét nullázzák, a mo
torok leállnak s a csapat az elvéairodába egy fejőszékhez hasonló al
kalmatossággal tértünk vissza. Addig
zett munka jóérzésével indul szál
lására. Amint közelednek, megpil
már a helyemet is kijelölte a kollek
tíva. A kécskelábú asztal végére mu
lantják a szálló ablakán kiömlő vil
lanyfényt. Mosakodás, vacsorázás,
tattak. Ott megülhetek. A nagy
eay kis rádiózás, könyv, újság ol
megtiszteltetés után még helyet sem
vasása ... aztán elcsendesül minden,
foglaltam, értésemre adták, hogy ott
csak a tűz patton a kályhákban.
a kijelölt helyen is óvatosan mozog
Bartucz József (Szilvásvárad) • jak, mert nem szeretik a szélesmozdulatú munkatársakat.
Ezután következett természetesen a
káderozás. Tudni akarták a teljes
nacionálémat.
A feltett kérdésekre elmondottam,
talos könyvek, naplók képezték a
hogy lényegében én is uradalmi
volt uradalmi erdőgondnokság iro
ember voltam. E bejelentésemre
dai berendezését.
kissé megélénkültek a tekintetek.
Az erdőgondnok nem volt odaha
Csaknem egyszerre kérdezték, hol,
za. így figyelmemet a jelenlévőkre
merre, melyik uradalomban és mi
fordíthattam. Annyit már megta
lyen minőségben szolgáltam. S ami
nultam a múltból, hogy először a
kor elmondottam, hogy a szolgálatot
hölgyeknél kell kezdeni a bemutat
a báró Solymossy volt tornaszentjakozást. Hogy nem előírásszerűén si
kabi
uradalomban
mint favágó
került, az nem egészen rajtam múlt.
kezdtem s körülbelül ma is itt tar
A kissé szarkalábasodó, aranykere
tok, az arcokon a csodálkozás és a
tes szemüveget viselő hölgy olyan
felindultság hol piros, hol fehér színt
mozdulatot tett nevem elsóhajtása
játszott. A nyugalmazott alispánná
után, mintha az ajtót mutatta volna
nem is tudta tovább leplezni felinkéznyújtás helyett. Gyenge pírral az
dultságát, csaknem magából kikel
arcomon, a másik jelenlevő, de nem
ve kiabálta, hogy hát akkor mit
olyan hivatalos külsejű hölgyhöz
akarok én mint favágó csinálni az
fordultam s újból elrebegtem túl
irodán; ki volt az a barom, aki egy
pórias nevem.
ilyen fajankót ideküldött a nya
A kötelező tiszteletadást még be
kunkra. Amikor félreérthetetlenül
sem fejezhettem, mellemnek szögez
tudomásukra adtam, hogy én pedig
te a kérdést a fiatalabbik hölgy;
az irodában fogok dolgozni, ezt se
..Milyen beosztásba helyezték ide
hogy sem akarták tudomásul venni.
önt, mert olyan gimnazista formája
S amikor az újabb kérdésekre azt
van?” Ilyen kérdésre csak az lehe
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válaszoltam, hogy általában nem
sokat értek semmihez, nagylelkűen
azt tanácsolták, hogy az erdőn majd
találok valami
alkalmi munkát.
Hogy pedig ezt a munkavállalási le
hetőséget biztosítsák részemre, írtak
helyettem egy néhány soros bejelen
tést, amely szerint önként lemondok
új megbízatásomról. Természetesen
nem írtam alá.
MÁSNAP REGGEL azzal fogadott
az erdőgondnok, hogy legnagyobb
I 6
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sajnálatára nem tud alkalmazni,
mert a legelemibb szabályokkal sem
vagyok tisztában. Mivel abban az
időben telefon csak a jóval nagyobb
helyeken volt, meg kellett várni a
lassanjáró postát. Amíg a hivatalos
beosztásomra vonatkozó leirat meg
érkezett, addig leendő munkatársaim
tanácsa szerint az erdőre mentem. A
rendelkezésemre álló időt egy kis
helyi ismeret szerzésére, a külső
munkatársakkal való megismerke-

Ilii

7)1 u-n-k-a-s-s-o-r-s
C'
Nevelő szüleim a négy
elemi után tanoncnak
adtak, azonban rossz
anyagi helyzetük miatt
ezt sem tudtam befejez
ni, így aztán már 11
éves koromban dolgozni
kellett mennem. Kevés
fizetést kaptam, ellen
ben dolgozni sokat kel
lett. Amikor a gyár
tulajdonosnak
sürgős
volt a termelés, 12—16
órát is dolgoztatott min
den túlórapótlék nélkül.
Amikor pedig nem volt
sürgős a termelés, ak
kor hetekre, hónapokra
szélnek eresztett min
ket. A Szolnoki Fűrész
üzemben dolgoztam, ne
velőapám ott is lakott és
mint rokkant ember, a
segédkapunál volt por
tás.
Abban az időben bér
csökkentés miatt sztrájk
ba léptünk és a gyár ve
zetősége kitiltott a la
kásból
engem
mint
sztrájkolót, apámat elbo
csátással
fenyegették
meg, ha beenged. Egy
ideig idegeneknél kelleti
meghúzódnom, később
bemásztam a kerítésen
este, hogy ne lássa sen
ki, nem akartam, hogy
apámat is elbocsássák.
A legtöbb embernek
meg kellett aláznia ma
gát, hogy dolgozhasson.
Én nem tudtam meg
alázkodni. Ha egy kicsit
jobb kedvem volt, mun
kaközben daloltam, vagy
fütyörésztem. Leszidtak
érte.
Egyszer-kétszer
még tettlegesen is bán
talmaztak.
Csak addig kellett a7
ember, míg a gyáros ér
deke kívánta. Nem volt
meg sehol a legelemibb
szociális szükséglet sem
A szolnoki fűrészüzem
ben például, ahol 200—300
embert foglalkoztattak,
sem fürdő, sem ebédlő,
sem öltözködési lehető
ség nem volt. Nyáron a

rönkök és a deszkák te
tején fogyasztották el a
munkások szerény ebéd
jüket. Télen pedig, ha
volt munka, a kazánház
ban, mérlegházban, a
köszörűs
műhelyben,
vagy fából összetákolt
bódékban kellett ebédel
ni. Öltözőre, igaz, nem is
volt szükség, mert min
denki abban dolgozott,
amiben bejárt, mivel ak
kor még nem adtak a
dolgozóknak semmine
mű ruhajuttatást. Nem
fordítottak gondot arra
sem, hogy a nehéz fizi
kai munkákat megkönynyítsék. Vállon vagy há
tón kellett az árukai
vagonba vagy uszályba
berakni, aminek követ
keztében igen hamar
megrokkantak az em
berek. Öreg napjaikra
szegényházba kerültek,
mivel sem rokkantsági
sem egyéb juttatásban
nem részesültek. Az én
apám is megrokkant és
nem kapott semmi se
gélyt. Végül öngyilkos
lett.
Én elég sokszor vol
tam hol rövidebb, hol
hosszabb ideig munka
nélküli és csak úgy tud
tam
valahol munkát
kapni, ha anyám „berimánkodott”, mivel több
helyre bejáratos volt
mint mosónő, sírt, könyörgött, hogy vegyenek
fel
és
dolgozhassak.
Szolnokon és egyéb vi
déki helyeken a munká
sok egy része 4—5 krr
távolságról járt be gya
log a gyárba, mert nem
volt sem autóbusz, sem
egyéb jármű. Hajnalban
kellett elindulni, este
későn, fáradtan érkeztek
haza, mivel a munkaidő
reggel 6-tól este 6-ig tar
tott.
A kíméletlen bánás
mód miatt is én egész
fiatalon bekapcsolódtam
a munkásmozgalomba.

1922-től részt vettem az
illegális
Kommunista
Párt
tevékenységében.
Fiatal koromra való te
kintettel kisebb megbí
zásokat hajtottam végre:
röplapokat terjesztettem,
üzeneteket
továbbítot
tam. A többi kommunis
tákkal együtt engem is
többször a rendőrségre
hurcoltak.
1932-ben
nősültem
meg. Házasságunk első
heteiben hosszabb ideig
sztrájkolunk; a munká
sok, főleg a kommunis
ták, osztották meg ve
lem az élelmüket, mivel
nekem, mint kezdő há
zasnak nem volt semmi
tartalékom. Mindezekért
még most is hálás va
gyok a szolnoki elvtár
saknak.
Mindebből megállapít
ható, hogy a felszabadu
lás előtt mi jutott osz
tályrészül nekem. Nyo
mor és nélkülözés, rette
gés a holnaptól — hát
ha az utcára kerülök,
mint munkanélküli.
A felszabadulás után
megbecsült tagja lettem
a társadalomnak, meg
szabadultam a munka
nélküliség rémétől, ren
des embert megillető la
kásba költözködhettem,
gond nélkül iskoláztat
hatom
gyermekeimet.
Rendesen ruházkodhatunk és még csak nélkü
lözni sem kell miatta.
Jártam a barcsi, a
lenti fűrészüzemben is
és még több helyen. Lát
tam, hogy modern étke
zőt, fürdőt és öltözőt épí
tettek a dolgozók számá
ra, nem úgy, mint az
előtt.
Mi, akik benne éltünk
a régi világban, mint
egyszerű munkásembe
rek, mi tudjuk igazán,
hogy mit adott az új!
Forró József
(Balatonszentgyörgy)

désre használtam fel. Egyik este,
amikor az erdőről visszatértem szál
lásomra, az erdőgondnok már a ka
puban várt. Igen barátságosan foga
dott és meghívott vacsorára. Állítá
sa szerint vacsora közben jobban
meg tudjuk majd beszélgetni a hi
vatalos dolgokat.
A vacsora elég kiadós volt, s én
mi tagadás, szívesen is fogyasztot
tam, mert akkor már az infláció ja
vában dühöngött s úgy kaptam csak
némi élelmet, tejet, kenyeret, hogy
a hivatalos idő után egyes családok
nál mezőgazdasági munkát vállal
tam. Már a vacsora alatt észrevet
tem, hogy valami rendkívüli történt,
mert az egész háznép megváltozott.
Úgy bántak velem, mintha nem az
a volt favágó lettem volna, akit alig
néhány napja csak az erdőn akartak
megtűrni. A vacsora befejezése után
tájékoztatott az erdőgondnok, hogy
megkapta a hivatalos értesítést, mely
szerint az Igazgatóság engem neve
zett ki az erdőgondnokság számadás
vezetőjévé. Gratulált, én megköszön
tem. Majd felvetette, hogy fogom
ellátni ezt a komoly feladatot, mert
megbízatásom hallatára a nyugal
mazott alispánná azonnali hatállyal
felmondott s a többiek sem akarnak
helyettem dolgozni. Különben is —
folytatta — őszintén megmondja,
kitudódott, hogy kommunista va
gyok. Megnyugtattam, hogy helyet
tem nem kell senkinek dolgozni.
A faluban is gyorsan hírement,
hogy valami furcsa ember , jött az
irodába. De amikor néhány ^heti
megfeszített munka után az első di
cséretet kapta az erdőgondnokság, a
gondnok büszkén hirdette, hogy nem
csalódott az új emberben. Később a
párttól is kaptam megbízást s az
emberek lassan megszokták, hogy
ügyes-bajos dolgaikkal hozzám for
duljanak.
AZ EGYKORI FAVÁGÓBÓL a
pápai erdészet vezetője lett: 15 év
vel ezelőtt még az akkori erdőgond
nokom is bizalmatlanul tekintett
rám, ma pedig csaknem az egész
pápai járás bizalommal figyeli mun
kámat. Kiterjedt munkaterületemen
évente ezer és ezer emberrel beszé
lem meg kis és nagy problémáikat.
Az emberek magatartásából, kérdé
seikből azt látom, hogy a párt iránti
bizalom szinte leírhatatlan. Engem
pedig mint a pártnak a legszeré
nyebb tagját olyan megbecsülésben
részesítenek, melyre ezelőtt 15 évvel,
az első fogadtatáskor egyáltalán
nem számítottam.
Bartus János
Pápa

A felszabadulás évfordulóját benső
séges emlékünnepélyen ülte meg a
soproni Erdészeti Technikum. Az ün
nepség keretében leleplezték Kitaibel Pál temészettudós emléktábláját,
megnyitották a Fásítás Hónapja al
kalmából rendezett iskolai kiállítást
és felavatták a diákotthon sportpá
lyáját. A gazdag kultúrműsor kere
tében Tuskó László, a technikum
igazgatója mondott ünnepi beszédet.
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Az 1959. második félévi eredmények alapján az OEF-hez tartozó

üzemek közül a következők nyerték el az élüzem címet:
Délmagyarországi Fűrészek, a Minisztertanács és a SZOT vörös
vándorzászlójával kitüntetett élüzem;
Gyufaipari Vállalat;
Erdei Termékeket Feldolgozó és Értékesítő Vállalat;
Erdőkémia;
Szentendrei Kocsigyár.
A kaposvári erdőgazdaságot tavalyi eredményei alapján az MSZMP
Központi Bizottságának kongresszusi zászlajával tüntették ki.
Az

élüzemünnepségek

sorát

az

Erdei Termékeket Feldolgozó
és Értékesítő Vállalat
nyitotta meg március 28-án, majd a
rákövetkező napon az Erdőkémia
Vállalat vette át az élüzem oklevelet.
Ügy érezzük, a két vállalat valahogy
egymás mellé kívánkozik, bizonyos
rokonvonás van közöttük. Mindkettő
élüzem ünnepségén az volt az érzé-

Pásztor József igazgató

sünk, hogy egy-egy család tagjai ta
lálkoztak össze, akiket a sors szana
szét dobált az országban, s csak ritka
alkalmakkor gyűlnek össze. Valóban,
mindkét vállalat telephelyei az or
szágban szerteszét műkőidnek, s nem
kínálkozik rá túl sűrűn alkalom, hogy
a kaposváriak összetalálkozzanak a
miskolciakkal vagy a zalaegerszegiek
a debreceniekkel.
A két élüzemünnepségen főleg ar
ra voltunk kíváncsiak, miről beszél
nek a „családtagok“ az ilyen ritka
találkozásokkor, mi foglalkoztatja
őket leginkább.
Az Erdei Termékeket Feldolgozó
és Értékesítő Vállalatnál valahogy
ebben foglalhatnánk össze a beszél
getéseket: „Semmi se menjen veszen
dőbe az erdő kincseiből, igyekezzünk
minél többet összegyűjteni és haszno
sítani abból, amit az erdő a fán kívül

is adhat a népgazdaságnak.“ A vál
lalat dolgozói jól tudják, hogy mil
liós értékek vannak a kezük alatt,
hiszen a múlt évben 6 millió forint
termelési értéket állított elő a válla
lat és a tiszta nyereség megközelí
tette a 2 millió forintot. És ami talán
még ennél is lényegesebb: az erdei
termékek 50 százalékát exportáljuk,
illetve értékes cikkek importálását
takarítjuk meg. Itt valóban az az elv
érvényesül, hogy „a kicsire is né
zünk“.
Minden évben valami új terméket
is bekapcsolnak az értékesítésbe. Az
eredmények azt igazolják, hogy érde
mes apróbb cikkekkel is bíbelődniük.
Az idén például egyedül a hóvirág
400 000 forintot hozott a vállalatnak,
s legalább 200 000 forintra számíta
nak a gyöngyvirág és az erdei ciklá
men értékesítéséből. Aprólékos gyűj
tögető munkájuk nélkül mindez el
veszett volna a népgazdaság szá
mára.
Az úgynevezett klasszikus erdei
melléktermékek sorában a gomba és
az erdei gyümölcs vezet. A vállalat
most kidolgozott ötéves fejlesztési
tervében éppen ezért jelentőségéhez
méltó helyet kapott a gomba begyűj
tése és ellőtartósítása. A magyar er
dei gomba különösen kedvelt és ke
resett cikk külföldön, a nyugati pia
cok vagonszámra veszik át. Hasonló
képpen nagy fejlődés előtt áll az er
dei gyümölcsök feldolgozása. Éppen
az élüzemünnepség napján fejezte be
a próbaüzemelést és kezdte meg a
rendes termelést a vállalat miskolci
új szörp-üzeme, ahol az idén 20, jö
vőre pedig már 50 vagon gyümölcs
szörpöt készítenek, több mint 7 millió
forint értékben.
A vállalat dolgozói az élüzemün
nepségen élénk helyesléssel fogadták
Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes

Lukács István főmérnök és
Vattai Miklós főkönyvelő

szavait, aki, miután átnyújtotta az
oklevelet Pásztor József igazgatónak,
kijelentette: „Az erdei melléktermé
kek feldolgozása és értékesítése az
utóbbi években népgazdaságunk je
lentős ágazatává fejlődött. Az erdő
gazdálkodásnak ma már nemcsak az
a célja, hogy több, jobb, olcsóbb fa
anyagot termeljen ki az erdőkből, ha
nem az is, hogy minél több mellékterméket hasznosítson. Fatermelésün
ket 60 év alatt lehet a kétszeresére
emelni, de a melléktermékek terme
lésénél sokkal rövidebb a „vágásfor
duló“. A hasznos melléktermékek ki
hozatalát rövid idő alatt meg lehet
sokszorozni.“
A vállalat dolgozói, mint erről az
élüzemünnepségen is meggyőződhet
tünk, jó úton haladnak afelé, hogy
az erdő kincseiből mindig többet és
többet hasznosítsanak népgazdasá
gunk számára.
És mit tapasztaltunk az

Erdőkémia Vállalat
élüzemünnepségén? A két vállalat
között nemcsak annyiban fedezhe
tünk fel rokonvonásokat, hogy mű-

Szalontai Béla igazgató

ködésük az egész országra kiterjed,
hanem feladataik, termékeik sokféle
ségében is. Az Erdőkémiai Vállalat
szintén számos olyan termékből hajt
hasznot népgazdaságunknak, amelyek
egyébként
kárbavesznének.
Leg
utóbbi számunkban részletesen ír
tunk a vállalat munkájáról, most
nem akarunk ismétlésekbe bocsát
kozni, de néhány új, beszédes adat
ide kívánkozik. Stróbl Kálmán fő
osztályvezető, amikor átnyújtotta a
vállalat dolgozóinak az élüzem okle
velet, dicsérettel emlékezett meg az
Erdőkémia 111 százalékos tervered
ményéről, s hangsúlyozottan kiemel
te, hogy önköltségcsökkentési tervét
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151 százalékra teljesítette. A válla
lat feladatköre — mint mondotta —
szinte minden évben bővül. Legutóbb
az Erdőkémia vette kézbe a fűzter
melést is s már a kezdeti időszak
ban figyelemre méltó eredményeket
ért el.
De az egyéb eredmények, amelye
ket Szalontai Béla igazgató foglalt
össze, szintén indokolttá teszik, hogy
a vállalat elnyerte a büszke élüzem
címet. Szalontai elvtárs választ adott
arra is, hogy az évről évre szép tel
jesítményekkel dolgozó vállalat miért
nem nyerhette el 1955 óta az élüzem
címet. A gyantatermelés volt az aka
dály, amely előtt mindig megtorpant
az egyébként nagy lendülettel előre
törő Erdőkémia. Most a vállalat át
jutott ezen az akadályon, de a dolgo
zók nem nyugszanak bele abba, hogy
a gyantatermedésben állandósuljon a
lemaradás, új és új megoldásokat
keresnek. A legutóbbi élüzemünnepség óta eltelt öt év alatt fenyőtű ter
melésük a háromszorosára, falepár
lásuk szintén háromszorosára, retor

ta faszén termelésük) a négyszere
sére, ecetsav termelésük pedig a tíz
szeresére növekedett. Ilyen eredmé
nyek hallatára nem is tűntek olyan
megvalósíthatatlannak azok a sza
vak, amelyeket Dobi Ferenc, a

felelően osztályozták, a tárolás
szakszerű volt. így érthető, hogy
igen nagy mennyiségű méterfát
tudtak termelni. Fokozatosan javí
tották a szakszerű manipulációt. A
készáru tárolásánál fokozott gond
dal jártak el, hogy az értékes fa
anyagot megóvják. így érthető,
hogy a vállalat által termelt kész
termékek jó részét exportálni is
tudtuk s ezzel hozzájárultak nép
gazdaságunk devizamérlegének ja
vításához.

Burghardt László főmérnök és
Baronai András főkönyvelő

Befejezésül hangsúlyozta Balassa
elvtárs, hogy bár a vállalat vezető

MEDOSZ Pest-Nógrád megyei bizott
ságának elnöke mondott, mintegy útravalóként a vállalat dolgozóinak:
Dolgozzanak úgy, hogy jövő évben
ilyenkor ne csak a büszke élüzem
oklevelet, hanem a Minisztertanács
és a SZOT vándorzászlóját is át
nyújthassuk önöknek.“

Az MT-SZOI vándorzászlós faipari üzemünk:
a Délmagyarországi Fűrészek
A barcsi fűrészüzem dolgozói
boldog ünnepet ültek március 31én. Másodszor nyerték el a Minisz
tertanács és a SZOT vándorzászló
ját kiváló munkájukkal. Először
ben
1954szerezték meg a vándor
zászlót, élüzem címet kaptak 1956ban és 1958-ban két alkalommal,
most pedig az 1959-es évben elért
kimagasló eredmények alapján
nemcsak az élüzem címet nyerte el
a vállalat, hanem mint a legjobb
élüzem ismét megszerezte a MT—
SZOT vándorzászlót.
Az ünnepséget dr. Balassa Gyula
miniszterhelyettes, az Országos Er
dészeti Főigazgatóság vezetőjének
beszéde vezette be. A jó eredmé
nyeket nem volt könnyű elérni —
mondotta többek között — hiszen
a faipar területén csaknem vala-

mennyi vállalat teljesítette az 1959es terveit. Mégis az üzemek érté

kelésénél a számok és a tények bi
zonyították, hogy a barcsi fűrészek

Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes át
nyújtja a Munka Érdemrendet Szabó Já
nosnak, a Délmagyarországi Fűrészek
igazgatójának

sége jól gazdálkodott és jól irányí
totta a vállalatot, az eredmények
nemcsak ennek a ténynek köszön
hetők, hanem elsősorban annak,
hogy a vállalat dolgozói megértet

Ács József főmérnök és
Perbíró Antal főkönyvelő

az átlagos jó eredményeken felül
is kimagasló eredményt értek el.
Termelési tervüket 108,7 százalék
ra teljesítették és ezen belül a ki
termelt cikkek termelésének terv
szerűsége 100 százalék volt. A mi

ték az üzem vezetőségének intézke
déseit, a párt és a szakszervezet
irányításával, együttes erővel, a
problémákat és a nehézségeket
megbeszélve vállalták a komoly
feladatok megoldását. Lelkesítette

a vállalatot az a célkitűzés is, hogy
méltóképpen megünnepelje hazánk
felszabadításának 15 éves évfordu
lóját. Már a kongresszusi verseny

nőségi mutatókat — a fenyő fű
részáru kivételével — valamennyi
nél túlteljesítette, a méreti előírá
sok, az értékesítési terv teljesítése
teljes volt, az önköltségi tervet pe
dig

260

százalékra

teljesítették.

Ezek után természetesnek talál
hatjuk — állapította meg Balassa
elvtárs —, hogy a technológiai és
műszaki rend
élen jártak.

Szabó János igazgató

megtartásában is

— A számok mögött komoly
megfeszített munka állt — foly
tatta. A beérkezett gömbfát téte
lesen vették át, a rönköket meg

óriási sikere van a bábszínháznak a Dél
magyarországi Fűrészek óvodásai előtt
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bizottság, dr. László István a So
mogy megyei tanács, Mándik Béla
a járási tanács nevében üdvözölte
a fűrész dolgozóit, majd a vállalat
igazgatója a legjobbak között csak
nem 45 000 forint jutalmat osztott
szét.

A kaposvári erdőgazdaság
az ország 27 legjobb üzeme
között

A kaposvári erdőgazdaság dol
gozóinak Tömpe István, az MSZ
MP Központi Bizottságának tagja,
a földművelésügyi miniszter első
helyettese adta át a párt kitünte
tését a kongresszusi versenyben el
ért kimagasló eredményeikért. Az
1958—59-eis gazdasági évben az
erdőgazdaság területén legjobb er
dőgazdaság volt a kaposvári, és el
nyerte az élüzem címet. Most pe
dig — hangsúlyozta bevezető be
szédében Tömpe elvtárs — az or
szág 27 legjobb üzeme közé került,
mert eredményei alapján az MSZ
MP Központi Bizottsága is kitün
tette.

Tömpe elvtárs részletesen foglal
kozott az erdészet munkájával s
megállapította, milyen nagy jelen
tőségű az az ugrás, amit a felsza
badulás hozott. Milyen felemelő
Emelődaruval végzik az átrakást a Délmagyarországi Fűrészek rönkterén
(MTI—Rácz János felvétele)

ben elért jó eredményeikkel meg
szerezték tavaly a somogyi párt
bizottság zászlaját, de éppen a fel
szabadulási munkaversenyben mu
tatták meg, hogy nem pihennek
babérjaikon, mert a felszabadulási
munkaverseny idei első negyedévi
értékelésénél is majdnem vala
mennyi pontban időarányosan túl
teljesítették az önmaguk elé kitű
zött célt.

A vállalat napközi otthonának
gyermekserege virággal, a barosi
Zrínyi úttörőcsapat ugyancsak vi
rággal üdvözölte a vándorzászlós
Délmagyarországi Fűrészek dolgo
zóit. Majd Szabó János igazgató
foglalkozott az 1959-es esztendő
munkájának eredményeivel, ame
lyek alapján az élüzemkitüntetést
s az MT—SZOT vándorzászlót el
nyerték. Részletesen elemezte a
most folyó felszabadulási verseny
eredményeit és ezzel is megmu
tatta, hogy a vállalat vezetői és a
dolgozók nem visszafelé néznek,

hanem előre. Bejelentette, hogy
most folyik a szocialista brigád

címért folyó verseny feltételeinek
kidolgozása és csakhamar megin

dítják a versenynek ezt az új irá
nyát. Őszintén felvetette azt a
problémát, hogy az elmúlt évben
az összes többi mutatószámhoz vi
szonyítva a termelékenység muta
tószáma nem javult kellő mérték
ben. Ezen feltétlenül változtatni
kell. Bejelentette, hogy 1960—öl

dolog olyan területen dolgozni,
ahol évről évre — egyre szélesebb
új erdőterületek, egyre jobb erdők
formájában — kézzelfogható ered
ményeket érhetünk el. Foglalkozott

szocializmust építő hazánk 15 éves
fejlődésének legfőbb eredményei
vel, rámutatott arra, hogy a mezőgazdaság szocialista átszervezésé
nek jelenlegi korszakában milyen

hatalmas lépést tettünk a közel
múltban. Az erdőgazdaságok ré-

ben állami erőből a barcsi fűrész
üzemet 12,5 millió forint költséggel
újjáépítik. Bízunk abban, hogy a

barcsi fűrész újjáépítésére költött
összeg a kollektíva becsületes mun
kája során rövid idő alatt megté
rül.
Ezután a szombathelyi erdőgaz
daság igazgatója — a tavalyi ván
dorzászlós vállalatunk — átadta a
vándorzászlót a. barcsi fűrész dol
gozóinak. Róka Pál a szakszervezet
központi osztályvezető je az EFEDOSZ, Hevesi János a megyei párt

Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az
OEF vezetője átadja az Erdészet K*váló
Dolgozója kitüntetést Molnár Ferencnek,
a kaposvári erdőgazdaság főkönyvelőjének
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gebben is, most is komoly segít
séget adtak parasztságunknak. Az^
kérem — fejezte be üdvözlő beszé
dét —, hogy továbbra is segítsenek
a termelőszövetkezetek minden ne
hézségében, gondjában, vegyenek
részt feladataikban, örömeikben.
Ezután dr. Balassa Gyula mi

niszterhelyettes, az OEF vezetője
adta át a kaposvári erdőgazdaság
kitüntető oklevelét és Németh Vil
mos igazgató, Marton Tibor főmér
nök és Molnár Ferenc főkönyvelő
kitüntetését. Majd Németh Vilmos
igazgató foglalta össze az erdőgaz
daság munkájának kimagasló ered
ményeit és mintegy 49 000 forintot
osztott szét jutalomképpen a legjobak között. A lipótfai erdészet

Tömpe István, az MSZMP Központi Bi
zottságának tagja, a földművelésügyi mi
niszter első helyettese beszédét mondja a
kaposvári erdőgazdaság ünnepségén

tánccsoportjának az előadása zárta
le a szép és bensőséges ünnepséget.

A felszabadulási ünnep jegyében ünnepelték a gyufagyáriak
az élüzem kitüntetést
Valamennyi élüzem ünnepségün
kön megemlékeztek a felszabadulás
ünnepéről, április 4-ről, de talán se
hol sem olyan bensőségesen, mint a
Gyufagyárban, ahol ott volt az ün
nepségen Jerdomkino ezredes, aki a
felszabadító szovjet hadsereggel részt
vett a budapesti harcokban is; meg
jelent a gyufagyáriak körében Kiri
lenko szovjet ezredes, Görgényi Dá-

Fenyvesi Tibor igazgató

niel vezérőrnagy és a hivatalos ün
nepség lezajlása után Margarete Petrovna énekesnő ragadta magával a
hallgatóságot nagyrészt magyar nyel
ven előadott énekszámaival. Az él
üzem kitüntetést ünnepi beszéd kísé
retében Stróbl Kálmán főosztályve
zető adta át. Rámutatott arra, hogy a
gyufagyáriak 1959-es tervüket 111,4
százalékra teljesítették, az önköltség
alakulását tetemesen javították. így

érthető, hogy 23 napos nyereségrésze
sedést tudtak kifizetni, a legnagyob
bat az erdészet területén. Amikor át
adta az élüzemzászlót és az oklevelet,
egyben rámutatott arra, hogy az idei
év tervei még nagyobbak, az export
feladatok is növekedtek, tehát komoly
munkát kell végezni a vállalat veze
tőinek és dolgozóinak, ha az élüzem
kitüntetést jövőre is meg akarják tar
tani.
Majd Fenyvesi Tibor igazgató szá
molt be az elmúlt esztendő munkájá
nak részleteiről. Bevezetőleg kiemelte,
hogy a Gyufagyár már tizenegyszer
volt élüzem és két ízben szerezte meg
az MT—SZOT vándorzászlót. Ünnepi
beszédében április 4-e jelentőségével
foglalkozott és hangsúlyozta, hogy bé
kés munkánk legfőbb célkitűzése a
szocializmus építésének meggyorsí
tása.
Befejezésül a budatétényi általános
iskola úttörői üdvözölték a Gyufagyár
dolgozóit. Néhány szóval Jerdomkino
ezredes fordult a hallgatósághoz és
kívánt további jó munkát a dolgozók
nak. Kuzma János elvtárs a XXII.
kerületi pártbizottság, Kovács Ferenc
az EFEDOSZ nevében üdvözölte a
gyufagyáriakat, Stróbl Kálmán elv
társ a Faipar Kiváló Dolgozója jel
vényt adta át a vállalat igazgatójá
nak, főmérnökének és főkönyvelőjé
nek, majd a vállalat vezetősége osz
totta szét a legjobb dolgozók jutal
mait. Másnap az ünnepséget folytat
ták Szegeden és az ottani gyufagyári
üzemben is megjutalmazták a leg
jobbakat.

üzem cím megszerzése volt a legnehe
zebb. Nagyon elevenére tapintott a
szakszervezet képviselője, Györki elv
társ azzal a kijelentésével, hogy mi
nél többféle cikket gyárt egy üzem,
annál nehezebb a helyzete, mert an
nál nehezebb a tervszerű munka.
Márpedig a Szentendrei Kocsigyár
„profiljába” mindig több és többféle
gyártmány illeszkedik be, ma már
jobban beletartozik a melegágyi ab
lakkeret, a politechnikai munkaasz
tal, az iskolapad, a cséplőgép alkat
rész, a tsz épületek vasanyaga, mint
a kocsi, amely összes termelésének
10,1 százaléka. Mégis — mint Gál
László igazgató beszámolójából hal
lottuk — a gyárnak egész évben sike
rült tervszerűen dolgoznia, a terve
zettnél 8 százalékkal termelt olcsób
ban, s 2 millió helyett 5 millió nye
reséget ért el. A kongresszusi verszenyben megindult a műhelyek közti
verseny s ez tovább folytatódott a
felszabadulás évfordulójának tiszte
letére, úgyhogy ez év első negyedében
már 115,6 százalékos eredmény szüle
tett.

Gál László igazgató
r

A gyár sokféle gyártmánya közül
Mosonyi István főigazgatóhelyettes a
melegágyi ablakkereteket emelte ki,
midőn átadta az OEF nevében az él
üzem oklevelet. Mint mondotta, a
gyár dolgozói szintén átérezték a ter
melőszövetkezetek fejlesztésének és

A hetedik élüzemünnepség
Szentendrén

Gärtner Oszkár főmérnök és
Lálity Kálmánná főkönyvelő

Hetedszer tartottak élüzem-ünnepséget Szentendrén, a Kocsigyár fel
díszített, először komoly szavaktól,
majd jókedvű mulatságtól visszhangos szerelőcsarnokában. Ha valaki
visszatekintene ennek a hét élüzemünnepségnek a történetére, bizonyára
minden elfogultság nélkül meg kel
lene állapítania, hogy a hetedik él

Mátyus Ferenc főmérnök és
Almási Pál főkönyvelő

megsegítésének fontosságát s ezt meg
mutatták azzal, hogy nem könnyű kö
rülmények között 13 500-zal több me
legágyi ablakkeretet adtak a tsz-eknek az előirányzottnál.
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Beszélgetés Bezzegh László erdőmérnökkel,
a MOM Kossuth-díjas tervező mérnökével
Az idei Kossuth-díjasok között is
mét egy erdőmérnököt találunk.
Nem erdőmérnöki munkájával kap
csolatban kapta ezt a szép és nagy
megbecsülést jelentő kitüntetést, ha-

nem más területen — a geodéziai
műszerek fejlesztése terén — elért
kiváló eredményekért. De ehhez a
komoly, népgazdaságilag is jelentős
műszaki alkotáshoz mégis az erdő
mérnöki feladatokból és az erdőmér
nöki hivatásából kiindulva jutott el
Bezzegh László; másodmagával kap
ta a Kossuth-díj II. fokozatát és a ve
le járó 35 000 forintos pénzjutalmat.
A díjat egyenlő arányban megoszt
va ítélte oda a Kossuth-díj bizottság
Bezzegh Lászlónak, aki jelenleg a
MOM tervező mérnöke és Schienagl
Ferencnek, a MOM konstruktőrének
a geodéziai műszerek fejlesztése te
rén elért kimagasló egyéni eredmé
nyeikért, valamint a „C” típusú
teodolit közös konstruálásáért.
Hogyan jutott el ezen a különle
ges munkaterületen a Kossuth-díjig,
kérdeztük Bezzegh Lászlót és ő la
punk olvasói számára a következő
ket mondotta:
— Már az erdőmérnöki tanul
mányaim alatt is inkább a műszaki
vonatkozású tárgyak és kérdések
érdekeltek, az erdőrendezés, a geo
dézia, az útépítés, a géptan. Éveken
át dolgoztam már geodétaként az
erdészet területén, amikor 1949-ben
egy svájci fotometriai mérnökto
vábbképző tanfolyamra küldtek ki.
A fotogrammetria már előbb is a ked
venc tématerületem volt és igyekez
tem az ezzel kapcsolatos kérdéseket
a legalaposabban megismerni. így
azután az Erdészeti Tudományos In
tézet megalakulásakor az erdőrende
zési osztály vezetésével bíztak meg
és ott is elsősorban a fotogrammetria
problémákkal foglalkoztunk. Voltak
is kezdeti eredményeink, lelkes
munkatársakkal dolgoztam együtt,
de azután ez a munka itt félbesza
kadt, valamennyien új beosztásokba
vagy más munkaterületre kerültünk.
— 1954 óta az Optikai és Finom
mechanikai Laboratóriumhoz kerül
tem és bár a fotogrammetriai témá-

kát ma is legérdekesebb probléma
körnek tartom, itt fokozatosan sok
egyéb témával is kapcsolatba kel
lett kerülnöm. Felvetődött a modern
geodéziai műszerek gyártása, itt —
az Optikai és Finommechanikai La
boratóriumban — indult meg a
konstrukciós munka és érthetően a
gépészmérnökök mellé geodéta szak
értőre is volt szükség. Minthogy
kéznél voltam, bekapcsolódtam az
ilyen irányú munkába. Látnivaló
tehát, hogy teljesen logikus egymás
utánban jutottam el az erdőrende
zési problémáktól a geodéziai mű
szerek konstruálásának feladatáig.
Csakhamar önálló feladataim is vol
tak, amellett, hogy a konstruktőr
társaimat meg kellett ismertetnem
a. geodéziai műszerek gyakorlati fel
használásának alapelveivel, és így
jutottam el a teodolit konstruálás,
majd pedig a redukáló tachymeter
megszerkesztésének kérdéséhez. A
külföldi
szakirodalomból
ismert
megoldásokat nem akartuk lemásol
ni, a hazaiak nem voltak alkalmasak
mindazokra a feladatokra, amelye
ket a modern geodéziai módszerek

megkövetelnek. így került a sor á
saját típusunk kidolgozására, amelylyel a magyar műszergyártás telje
sen új kategóriát teremtett: a C-jelzésű teodolit nagyjából egyesíti azo
kat a lehetőségeket, amelyek a MOM
D-jelzésű percteodolitja és a B-jelzésű másodpercteodolitja
biztosít.
Nagy jelentőségű, hogy itt a gyárban
zökkenőmentesen sikerült a kutató
munkánk eredményei alapján már
a D-jelzésű teodolit sorozatgyártását
megindítani és több mint 4000 da
rabnak a legyártása történt meg.
— Hozzá kell még tennem ehhez,
hogy milyen sokat köszönhetek sop
roni professzoromnak, Sébor János
nak és ha most még kötnek is a geo
déziai feladatok és a műszerproblé
mák, eredeti célkitűzéseimhez, a fo
togrammetriai kutatásokhoz nem aka
rok hűtlen lenni és remélem, hogy
még lesz alkalmam arra, hogy ezek
hez is visszatérhessek.
Amikor az egész erdésztársada
lom nevében gratulálunk az új
Kossuth-díjas erdőmérnöknek kitün
tetéséhez, büszke örömmel gondo
lunk arra, hogy jól képzett erdő
mérnökeink milyen sokoldalúak és
milyen kitűnően állják meg helyü
ket a népgazdasági életnek jófor
mán minden területén.

Faipari gépek és termékek
a Budapesti Ipari Vásáron
Évről évre növekszik az érdeklődés mind itthon, mind a külföldön a
Budapesti Ipari Vásár iránt. Ennek megfelelően az idén újabb 40 000 négyzet
méterrel növelik a vásár területét, bekapcsolják Vajdahunyad Várát és a
Mezőgazdasági Múzeum épületét s új fedett pavilonokat építenek.
Több terület, több lehetőség jut a faiparnak is. A külföldi bemutatók so
rában ott találjuk a francia Ets. Guilliet S. A. céget, amely a legkorszerűbb
famegmunkáló gépeket és műszereket hozza Budapestre. A gépek között
többféle ]munkára alkalmazható elektromos robotgépeket, fűrészeket, hasító
gépeket, őrlőgépeket találunk.
A hazai vállalatok közül a Fővárosi Faipari Szerszámkészítő Vállalat
mutat be faipari gépeket, egyebek között gyalupadot és különféle gyalukat.
Bútorain, éttermi és eszpresszói asztalain, konyhai ülőkéin bemutatja a mű
anyag különböző felhasználási lehetőségeit.
Nyolc nagy bútorgyárunk — élen az Angyalföldi Bútorgyárral — válto
zatos és széles skálában mutatja be lakásbútorait. Más bútorgyárak festett és
hajlított bútorokat állítanak ki. A Fővárosi Faárugyár hosszú cikklistáján
különböző méretű és kivitelű gyermekágyakat, nyugágyakat, heverőket, járó
kákat stb. találunk. A Fővárosi Fatömegcikkgyártó Vállalat képkereteket és
fából készült tanszereket állít ki.
Bizonyára nagy érdeklődésre tarthatnak számot az É. M. Lágymányosi
Épületasztalosipari Vállalatának konyhabútorai és beépített gardrób szekré
nyei. Ez a vállalat foglalkozik ugyanis először az országban műanyaggal bo
rított beépített konyhabútorok és ruhás szekrények gyártásával. A szemre
is tetszetős műanyagborítás sokkal tartósabb, mint az olajfesték, és vízre, hőre
sokkal kevésbé érzékeny. A beépített bútorok ésszerű csoportosítása révén a
háziasszony kevesebb fáradtsággal végzi a munkáját, mert minden szüksé
ges berendezés és eszköz a keze ügyébe esik. A bútorok oldalait kemény PVC
fólia lapok borítják, vízszintes oldalait pedig „formica” hőálló lapok. A konyha
bútor elemei a konyha nagyságának és formájának megfelelően állíthatók
össze, a gardrób szekrények 40, 50, illetve 60 cm-es ajtókkal készülnek, annyi
szárnnyal, amennyinek a beépítésére lehetőség van.
Ezek a bútorok már sorozatgyártással készülnek, sajnos egyelőre csak az
újonnan épülő házak lakásai részére. Az első darabok beépítésére éppen a
Budapesti Ipari Vásár megnyitása körüli időben, május derekán kerül sor
egy Hamzsabégi úti új lakóházban és az óbudai kísérleti lakótelep néhány
lakásában.
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„Inkább állok
büntető bíróság előtt...”
A TÁRSADALMI TULAJDON vé
delmének problémája az erdőgazda
ságok számára alapvető és nagy kér
dés. A mi értékünk — az erdő — az
élőfa, amely termelési eszközünk és
„raktári készletünk“ egyszerre, sza
badon áll, elkerítetlenüí, akárki hoz
záférhet. Az erdőkön keresztül köz
lekedési utak vezetnek, az erdőállo
mányok fatömege látszólag „magá
tól“ növekszik, mintha az embernek
az erdők felnevelése terén csak amo
lyan kisegítő, felvigyázó szerepe vol
na. Jól kifejezte ezt a letűnt időszak
szóhasználata, amikor az erdészt
„erdőkerülőnek“ nevezte, amolyan
csőszfélének,
aki tulajdonképpen
olyasmire vigyáz, amit a természet
ingyen és bőségben ajándékoz az em
bernek. No meg aztán az is nagyon
beleivódott a társadalom értékelésé
be, hogy az erdő legnagyobbrészt va
lamilyen nagybirtok, uradalom része,
úri vadászterület és a népnek nincs
sok köze hozzá. Ezért valahogy, a
tudat mélyén az erdőt legtöbbször
közprédának vagy az uraság, ahol
csak lehet megdézsmálható, jogtalan
tulajdonának tekintették.

GYÖKERESTŐL
MEGVÁLTO
ZOTT azonban ma már ez a helyzet
és egyre többen tudják és érzik, hogy
az erdő a dolgozó társadalom közös
tulajdona. Megváltoztak a birtokvi
szonyok: az erdők gazdája az egész
magyar nép. A „zöld arány“ ma már
valamennyiünk kincse. De egyre töb
ben tudják és egyre erőteljesebb az
a közvélemény, amely tisztában van
azzal, hogy az erdő nem „magától
lesz“, a jó erdőt, a gazdaságilag
hasznos erdőt a természet nem hozza
létre emberi irányítás nélkül. És ez
az irányítás igen sokoldalú, rengeteg
munkát igényel, a maggyűjtés és
csemetenevelés időszakától kezdve a
faóriások felneveléséig. Az erdők
társadalmi tulajdona azt jelenti,
hogy aki az erdőt károsítja, az egész
népünket károsítja meg és az erdők
dolgozóinak fáradságos, nehéz mun
káját teszi tönkre. S ugyanez vonat
kozik a már kitermelt faanyagra is
az ipari feldolgozás bármely szaka
szában.
A társadalmi tulajdon védelmének
a mi területünkön első és legfonto
sabb követelménye — éppen az er

FÁSÍTÁS A DÁSZSÁGBAN
Március 17. Kereken egy hete,
hogy elkezdődött a fásítási hónap.
A jászberényi erdészet területét ba
rangoljuk be. Amerre járunk — Jász
berény városában, Jászjákóhalmán,
Jászapátin, Jászkiséren, aztán Jászladányban, Jászfelsőgyörgyön, Jászfényszarun és Jászár okszálláson —
friss ültetések és ültetési előkészüle
tek mindenfelé. Fasorok, parkok és
egyéb telepítések. Bent a falvakban
és kint a határokon — férfiak és nők
mindenféle korosztályból verbuváló
dott munkáscsapatai, önkéntes KISZbrigádok és vörösnyakkendős úttörő
őrsök ...
Haraszti Arnold, az erdészet
műszaki vezetője meg-megállít, hol a
fejével bólint, hol csak a szemöldöké
vel int: az alföldi ember sokatmondó
néma mozdulataival beszéli el véle
ményét: „Hát, kérem, öröm ezt néz
ni! .. .“
Bizony, öröm nézni azt a bensősé
ges jó kapcsolatot, ami most itt az
embert az emberhez fűzi. A régebbi
termelőszövetkezetek
éppen
úgy,
mint a legfrissebbek bizalommal van
nak az erdészethez. S ugyanilyen bi
zalommal nyújtják messzemenő se
gítségüket ehhez a nagy közös mun
kához a községi és járási tanácsok.
„Igen kérem, igen: a jászok összefog
tak!“ ...
De az erdészeten belül is megtör
tént ez a nagy öszefogás. Helyrehoz
ták a mulasztásokat. Az eddigi, öt
hat éven át elmaradt nyereségeket is
teljesen pótolták. És felkészültek az
új helyzetre. Mert ez az 5200 hektá
ros erdészet a termelőszövetkezeti
földrendezéssel kerek 1000 hektár te

rülettel növekedett meg. Már nem
igazgathatják a városban bérelt szűk
irodából... Ezért épül új erdészeti
központ az öregerdőben. A „vezér
kar“ hamarosan kiköltözik a terü
letre.
Ésszerű munkájuk gyors eredmé
nyeket hoz. Amit csak lehet, gép
pel! ... Ez a jelszó. Ezt bizonyítják
100 százalékosan géppel végzett, ki
tűnően sikerült vetéseik. És nem
utolsósorban: a 16 éves Nemes
Ferkó nagyszerű találmánya, a dug
ványvágógép, amely több mint há
romszorosára emelte a dugványvágás
teljesítményét.
Kovács Miklós csemetekerti er
désszel a jászkiséri csemetekertben
becsüljük meg a fásítás méreteit.
Eszerint másfélmillió kifogástalan
minőségű csemete és suháng került
ki a csemetekertből (nyolcfajta kísér
leti nyár, tölgy, akác, juhar, vadgesz
tenye, nyír, olajfűz, erdeifenyő, feke
tefenyő és különféle exóták). A ki
szállítás a tervnek megfelelően, szin
te percnyi pontossággal történt. A
csemeték kiemelését is géppel végez
ték.
A nyárdugványok termelésénél igen
nagy gondot fordítanak a minőségre.
A tervben vállalt 7 mm-es vastagság
ból nem engednek.
Szeretnénk az erdészet többi veze
tőjével is megismerkedni. Nem sike
rül. Csupán a hírüket halljuk, mert
hol itt, hol ott jutunk a közelükbe.
Ugyanis faluról falura járva a fásí
tással kapcsolatos ismeretterjesztő
előadásaikat tartják. Négyen a köz
pontból. öten pedig az erdészkerüle
tekből.
B. S.

dőgazdálkodás sajátos viszonyainál
fogva — az a közmeggyőződés, hogy
az erdőben és faanyagban okozott
károsítás társadalmi bűn. Ezért húz
ta alá az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság kollégiumának egyik leg
utóbbi határozata, hogy nagy súlyt
kell fektetni a társadalmi tulajdon
védelmére, a nevelés megerősítésére, a
társadalmi bíróságok munkájának
megjavítására. Nyilvánvaló, hogy az
erdővagyon sérelmére elkövetett bűn
cselekmények csökkentésének egyik
leghatékonyabb eszköze olyan társa
dalmi légkör kialakítása, amelyben
a bűntevőt, a károkozót, a nép va
gyonának rossz sáfárjait a közmeg
vetés sújtja.
Ez a légkör már sokfelé kialakuló
ban van. A társadalmi bíróságok
erdőgazdaságainknál és faipari válla
latainknál már működnek. Vannak
területek, ahol már következetesen
alkalmazzák ezt a módszert, de van
nak olyan gazdaságok és vállalatok
is, ahol még nem használják fel a
társadalmi bíróságok nyújtotta elő
nyöket. Azoknak, akik még nem ér
zik , át kellőképpen a társadalmi bí
róságok jelentőségét, érdemes elgon
dolkozni azon, ami az egyik tárgya
lás után elhangzott az elítélt ajká
ról: „inkább állok büntető bíróság
előtt, mint dolgozótársaim között a
társadalmi bíróság előtt“.
A KÖZMEGVETÉS LÉGKÖRÉ
NEK természetesen nemcsak a tár
sadalmi tulajdon belső kártevőivel
szemben kell kialakulnia. Komoly
munkát kell végeznünk abban az
irányban, és ebben segítenie kell
minden erdészeti dolgozónak, hogy
az erdő külső kártevőinek a tár
sadalmi megbélyegzésében is kiala
kuljon az a közös társadalmi véle
mény, hogy aki az erdőt megkáro
sítja, jogtalanul fát kivág, faanyagot
eltulajdonít, csemetéket, fiatal fákat
legeltetéssel tönkretesz, ipari vállala
toknál okoz károkat, az a közösség
ellensége, az a magyar nép értékes
vagyonának kártevője. Ezt az új
szemléletet kell szolgálnunk minden
területen. Faluban és városban rá
nevelni az ifjúságot az új értékelésre,
amely homlokegyenest ellenkezője a
kapitalizmus időszakában kialakult
szemléletnek: a kapitalizmus idősza
kában a magánosok megkárosítását
rendszerint súlyosabban bírálták el,
mint a közösség megkárosítását. Most
azonban egy új, magasabbrendű ér
tékrend kialakítására van szükség,
amelyben egyre erőteljesebbé válik
az a meggyőződés, hogy a társadalmi
tulajdon védelme és a mi területün
kön az erdő és a faanyag védelme az
egész társadalom ügye.
A társadalmi tulajdon védelmének
problémáit tartsuk állandóan napi
renden, a gazdasági vezetők és az
egyszerű dolgozók egyaránt tekintsék
szívügyüknek, hogy összefogva meg
teremtsék azt a társadalmi légkört,
amelyben a kártevők és károkozók
megbélyegzése olyan erőteljes és kö
vetkezetes, hogy az erdők hatalmas
értékeinek károsítását a minimumra
tudjuk csökkenteni.
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három arca

Erdősítés a nyírségi homokon

/ Zárom nap alatt, amit a Nyírségben
/
töltöttünk, igyekeztünk megismer
ni ennek a tájnak mindhárom arculatát.
És mégis legjobban a negyediket, az újat,
a most kirajzolódót ismertük meg. Jár
tunk a szemhatárig terpeszkedő síksá
gon, a szelíden fodrozó lankákon és a
tenger hullámaihoz hasonlóan szeszé
lyes, szélhordta dombokon s miközben
a Nyírség e három táj típusát fényké
pezte tekintetünk — meg fotóriporte
rünk Rolleiflexe —, gondolatban kicsit
visszasétáltunk a múltba, aztán hirtelen
előreszaladtunk a jövőbe.
Mit láttunk a múltban? A Nyírség
kellős közepén, Baktalórántházán mon
dották el az erdészetnél, hogy Béla
király jegyzője, Anonymus ősi erdősé-

Milliószámra vágják a nyár simadugvá
nyokat

Nyolcéves új erdő a homokon: erdei- és
feketefenyő, közte hazai nyár

£
-

gekről beszél a Nyírségről szólva. Hová
lettek az azóta eltelt évszázadok alatt
a nyírségi erdők? Az őseredetű töl
gyesek emlékét ma már csak 2,5 hektár
őrzi — az EHTI az erdőgazdasággal kar
öltve most kísérletezik, hogy természe
tes felújítással, a gazdaságosság szem
pontjainak figyelembe vételével kissé
visszavarázsolja a táj őseredeti képét, a
domináló gyertyános-tölgyesekkel. És
azután a nyír, a táj nevét adó fa. Van-e
még belőle? A tájat járva itt-ott még
elénk fehéredik karcsú törzse, kisebbnagyobb, de jobbára kisebb csoportok
ban. Mint mondják, az összes állomány
nak ma már csak 1—2 százaléka a nyír,
de ez az 1—2 százalék sem a régi. A
mocsarak lecsapolásával eltűnt a mo
csári, a molyhos- és a bibircses nyír,
helyüket a homoki nyír próbálja elfoglalni, de nem sok sikerrel. Az erdőgazdaság, mintegy kegyeletből, a név
iránti tiszteletből, csemetekerti eiben
nyírmagot is vet, de hol az arány a né
hány ezer nyír és a milliós tömegekkel
előrenyomuló nyár között?
Nyár, nyár és nyár — bármerre te
kintünk, síkra, lankára vagy dombra,
mindenütt szemünkbe ötlik ez az új,
égre és diadalra törő faj. Űj? Még ezt
sem állíthatnánk, hiszen ez a táj való
sággal a szülőhelye, s ha nem tekintet
ték volna évszázadokon át zabigyereknek, biztosan több feljegyzést találnánk
róla is a régi „facsaládok” krónikájá
ban. Bezzeg most már kitéphetetlenül
belenőtt a táj testébe s ha nem viszolyognánk a rossz szójátéktól, azt mon
danánk, hogy a Nyírségből hova-tovább
Nyárság lesz.
Először mindjárt Nyíregyháza mel
lett a tájat keresztül-kasul szelő csa
tornahálózat egyik ága mentén találkoz
tunk a nyárral. A nyurga fák katonás
rendben sorakoznak a két parton, amed
dig a szem ellát. Mint az Országos Vízügyi Igazgatóságtól megtudtuk, össze
sen 3200 kilométer hosszú csatornaháló
zat alkalmas a fásításra. A csatorna
fásítást csak a múlt évben kezdték, ed
dig mindössze 100 000 nyársuhángot ül
tettek el 100 kilométer hosszúságban,
de a következő három év alatt kereken
1000 hektárt nyárfásítanak s ehhez 6
és Va millió suhángot kérnek az erdő
gazdaságtól.
De kérnek mások is, nemcsak a víz
ügyiek: állami gazdaságok, termelőszö
vetkezetek, gépállomások, községi taná
csok. Honnan veszi a gazdaság ezt a
rengeteg nyárat? Ott jártunk az egyik
forrásnál, a máriapócsi csemetekertben.

és a negyedik

A kert kezelője, Lipcsei Mihályné egy
szerűen ennyit mondott:
— Amikor kilenc évvel ezelőtt ide
kerültem, alig volt még nyár csemeténk.
Az a 2—300 000 sem sikerült valami fé
nyesen, amit termeltünk. Most 2 000 000
dugvány van a földben és azt akarjuk,
hogy a múlt évi 70 százalékos megmaradás 90 százalékosra emelkedjen. Őszi,

'V?
‘I)

$

. I
*» ’

P

k-

•1

Mv

?>•

MN
z .3

koztak semmivel, még birkalegeltetéssel
sem ebben a sivatagban, amelyet kísé
rőnk, Fuisz József erdőművelési csoport
evezető szavaival élve, valóban „nyírségi
kopároknak“ nevezhetünk. Az ősszel elő/készített talajba most 60 fiatal fiú és
____ ülteti ai csemeték százezreit. A
lány
dombok közötti lapos vonulatokba nyár,
az oldalakra akác, a tetőkre fenyő kerül.
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A Nyírség nevét adó fa, a nyír egy csoportja. Jobboldalon: a jövő nyírségi erdeje,
tölgy, nyárelőhasználattal
(Michalovszky István felvételei)

35 centiméteres mélyszántásba, jól elő
készített talajba dugványoztunk, kora
tavasszal, amikor éppen megfelelően
szikkadt a talaj. Mi, csemetekerti dolgo
zók nagyon megszerettük a nyárat, mert
könnyű a gépi művelése. Egyébként is
roppant kedveljük a gépeket, Össze
és
hasonlíthatatlanul
megkönnyítik
meggyorsítják munkánkat.
A máriapócsi csemetekert természete
sen csak egy részét tudja vállalni az
erdőgazdaság meredeken felfelé ívelő
nyárfaigényének. A gazdaság most lé;
tesített 5 hektáros anyatelepről fedezi
óriásnyár- és egy hektárosról olasznyárdugvány szükségletét Jelenleg 5,1 millió
gyökeres dugványt nevelnek, a sima
dugványok száma közel jár a 45 millió
hoz.
A csemeték útját követve jutottunk el
Levelek község dimbesdombos határá
ba. Ezek a dombok az alapjuktól a tete
jükig színtiszta homokból állnak. Néhol
csaknem bokáig süllyedtünk a sárga,
lisztszerű homokrétegbe, amelyen min
den mezőgazdasági telepítési kísérlet
csődöt mondott. Tíz éve nem is próbál-

A termelőszövetkezetek fejlődésével
is eddig 2600 kh mezőgazdaságilag hasz
navehetetlen terület jutott az erdő
gazdaságnak, de ez csak a kezdet. A
niegye 55 000 holdnyi futóhomokjából
rnintegy 40 000 kerül majd idővel erdő
sítésre.
A Nyírség nagy átalakulása az erdő
gazdaság dolgozóinak munkája nyomán
azonban nemcsak a jövő szemüvegén
keresztül mérhető le. Mennyi, mennyi
nyoma van máris, bármerre járjunk is
az erdőgazdaság területén. Máriapócs
határában olyan erdőbe vitt az utunk,
amelynek helyén, a könnyű futóhomo
kos, nyolc évvel ezelőtt még a fű sem
tudott gyökeret ereszteni. Ma a sűrű,
gazdag fekete- és erdeifenyő-állomány”°l büszkén emelkedik ki az előhasználatként telepített nyár, a 10__ 12 méter
.njagas fákon madarak fészkelnek, a gyé
rítésből tsz-gamitúrák faanyaga kerül ki
Gyursánszki Sándor kerületvezető er
dész büszkén említi, hogy már kilenc őz
es tíz fácánkakas talált otthonra a fiatal
erdőben.
y- Nem lehet az igazi erdész számára
közömbös a homoki erdősítés — jegyez-

Mte meg Debreczeni Imre igazgató. — Hi
szen sehol sem látja olyan rövid idő
alatt keze munkájának az eredményét,
mint itt. Egy évtized sem telik bele, s a
nyár már kezdi visszafizetni a befekte
tett munkát. És a kísérletek, az izgalom
mal telt várakozások feszültsége, aztán
a kibontakozó eredmény, vagy a fájó,
de nem csüggesztő, hanem új és új lépé
sekre ösztönző kudarc: mindez lassan
életelemévé válik az embernek. Itt van
például ez az erdőrész, — mutatott széles
mozdulattal egy nyár-akác elegyes állo
mányra. — Itt azt akartuk látni, mit tud
a nyár és mit tud az akác produkálni ho
mokon. Most már világosan megmutatko
zik, hogy az akác is megérdemli a jeles
osztályzatot, de a nyár mégis lefőzte,
mert kitűnő eredménnyel vizsgázott.
Ha már a vizsgaeredményekre fordult
a szó, jegyezzünk még le néhány kitűnő
osztályzatot az erdőgazdaság „bizonyít
ványából”. A gazdaság a múlt gazdasági
év eredményei alapján ötödször nyerte
el az élüzem címet, a felajánlott 422 000
forint helyett 600 000 forint eredményt
ért el, a debreceni gazdasággal folyó
párosversenyben a vezető helyen áll, ta
valy 56 tsz-garnitúrát szállított, az idén
eddig 240 elkészítését vállalta, de felké
szült a várható pótigényekre is.
A legújabb eredményeket, a Fásítás
Hónapjának végeredményét még nem
tudtuk összegezni ott jártunkkor, de az
osztályzat itt is biztatónak mutatkozik.
A gazdaság 3,5 millió csemetét és 50 000
suhángot adott át fásításra s az ültetést
úgy irányította, hogy minél több nyár
csemete kerüljön a földbe. Az összes fá
sítási anyagnak több mint a 20 százaléka
volt a nyár.
Dónáth Aladár fásítási előadó nem
most ismerkedik a homokfásítással,
már a harmincas években részt vett az

Csatornamenti fasor

Alföld fásításában, így lelkes szószólója
a gyorsan növő fafajok telepítésének és
a friss fásítások védelmének. Tekinté
lyes része van benne munkájának, hogy
az elmúlt évek során például Nyírkárász
85 hold új erdőt telepített, a teljesen fátlan csengeri járásban több száz hold
erdő nő ki a futóhomokból s hogy az el
múlt évi Fásítási Hónap eredményeiért
több termelőszövetkezet és gépállomás
kapott főigazgatói dicséretet, jutalmat. S
talán ami a legfőbb: elérte, hogy a pász
torok a fásítások legfőbb őreivé váltak.
Számos község legeltetési bizottsága az
ő közbenjárására jutalmazza azokat a
pásztorokat, akik a gondjaikra bízott ál
latokat távol tartják a fásításoktól.
A Nyírség új arcának kialakításához
az is hozzátartozik, hogy az emberek, a
futóhomokhoz, a silány termést hozó
rozstáblákhoz, a kiégett birkalegelőkhöz
szokott emberek megszeressék, értéké
hez méltóan becsüljék a homok új kin
csét, az erdőt. A nyíregyházi erdőgazda
ság dolgozói nagyon sokat tesznek ennek
érdekében s ezért — jó gazdasági ered
ményeik mellett — külön dicséret illeti
őket.
Bisztray Kálmán

Példás rend és tisztaság az ófehértói MÁV rakodón
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Fahasználati tapasztalatcsere Kaposvárott
Az Országos Erdészeti Főigazgató
ság az évi tapasztalatcsere-program
keretében március 16-án a kapos
vári erdőgazdaság területén rendezte
meg a dunántúli erdőgazdaságok

vevői. Itt ékek segítségével végez
ték az irányítást, részben, hogy az
újulatot kíméljék, részben, hogy a
nagyobb értéket jelentő fák törzsei
a kivágás alkalmával meg ne sérül
jenek. Ennek érdekében a döntés
rőzsepárnákra történt. A tapasztalat
azt mutatta, hogy

ámelyek á kaposvári erdőgazdaság
hoz kerültek — sajnos nem igen
váltak be. Fő hibájuk, hogy
gyenge minőségű anyagból ké
szültek,
és emiatt a csatlakozó részek már a
megengedhető terhelési határon jó-

a rőzsepárnát

A közelítő nyomvonal mentén sorakozik
a feldolgozott faanyag

szakemberei számára fahasználati és
fagyártmánytermelési bemutatóját.
A tapasztalatcsere közvetlen célja
egy minta-fakitermelés bemuta
tása
volt, amely minden tekintetben meg
feleljen az Erdőhasználati Utasítás
ban előírt technológiai irányelvek
nek.
A tapasztalatcserét a zselicségi er
dőgazdasági tájba tartozó szentbalázsi erdészet területén levő felújító
vágásban tartották meg. Németh
Vilmos igazgató üdvözlő szavai után
Lakatos Zoltán szentbalázsi er
dészetvezető adott átfogó képet az
erdészet munkájáról és részletesen
ismertette a 25/a erdőrészletben
folyó vágás üzemtervi adatait.
A bejárás során a tapasztalatcsere
részt vevői végigkísérhették a minő
ségi fakitermelés minden fontosabb
mozzanatát az újulat védelmét szol
gáló irányított döntéstől kezdve a
rönkközelítő kerékpárok munkáján
keresztül a kitermelt faanyagnak a
MÁV-rakodóra szállításáig. A 8 hek
tárnyi vágásterületen mintegy 1400
fm hosszú
közelítő nyomvonal-hálózat
biztosította a természetes újulat és
részben a mesterséges alátelepítés
védelmét. A kijelölt nyomvonalak
mentén mintaszerűen összerakott tű
zifa sarangok, ágfa rakatok, szak
szerűen hossztolt rönkök és egyéb
iparifa-választékok
sorakoztak.
Ugyanitt most került bemutatásra
első ízben
egy hordozható szerszámbódé,
amely egyben elsősegélyhely is. A
2,50X3 méter alapterületű, féltetős
bódé fa gyártmány-hulladékból ké
szült, anyag- és munkabér költsége
600 forint. A termelés befejezése
után a bódé könnyen szétszedhető
és a következő vágásterületen ismét
gyorsan felállítható. Többszáz köb
méteres vágás esetében ilyen szer
számbódékra ma már feltétlenül
szükség van.
Második állomásképpen
irányított döntést
láthattak a tapasztalatcsere részt

megfelelő szélességűre kell mére
tezni, mert az irányítás nem lehet
mindig egészen pontos s a rőzsepárna mellé is zuhanhat a törzs, mint
például éppen a bemutatón is tör
tént.
Új színfoltot jelentenek az erdő
ben a döntésnél

védősisakot
viselő fakitermelők. A dolgozók kez
detben vonakodtak a sisak haszná
latától, de később belátták, hogy
testi épségük megóvása érdekében
döntéskor kívánatos a sisak haszná
lata.

Magasrakodó a köves út mentén

Az ágfa előírás szerinti feldolgo
zására
ágfa-daraboló sablont
készítettek s ennek alkalmazása
nemcsak gyorsítja az ágfa feldolgo
zását, hanem az előírt méret betar
tását is biztosítja és hozzájárul a da
raboló fejsze élének kíméletéhez is.
A bejárás harmadik témája

két kisméretű rönkközelítő ke
rékpár
munkájának megtekintése volt. A
kerékpárok kisebb rönköket és ap
róbb iparifaválasztékot közelítettek
a nyomvonal mellé. Az ÉRTI gép
kísérleti üzemében gyártott kerék
párok azonban — legalábbis azok,

Agfadaraboló sablon

Bányabordaléc hasítás

val alul is görbülnek és törnek. Fo
lyamatos használatuk az állandó ja
vítgatások miatt nem biztosítható.
A további szériák gyártásánál tehát
a kerékpárok anyagának minőségé
re nagyobb gondot kell fordítani.
A bemutató utolsó állomása a
kövesút mentén kiképzett
magas rakodó
volt. Az ide kiközelített faanyagot
egy erdőgazdasági vontató váltott
pótkocsikkal szállította a 3 km tá
volságnyira fekvő MÁV rakodóra. A
vontató 3,2 m3-es rakománnyal 20
percenként fordult. így a bemutató
napján közel 70 m3 faanyagot szállí
tott le.
A bejárást követő kiértékelés so
rán Kasza Ferenc igazgató (Pécs)
a bordaléc alapanyag túlságosan jó
minőségét kifogásolta. Szerinte a be
mutatón feldolgozott alapanyag ér
tékesebb választékok — sörösdonga,
parkettfríz — céljára is alkalmas
lett volna. Pásztor László (Zamárdi) rámutatott arra, hogy a sú
lyosabb rönkök közelítése még nincs
megoldva, holott a felújító vágások
ban éppen a vastagabb és hosszabb
anyagok okozhatják a legnagyobb
kárt. Somogyi Zoltán (Pécs) keveselte az alátelepítésekhez hektáron
ként felhasznált 8000 csemetét. Ga
lambos Gáspár (ÉRTI) az erdőmű
velés és fahasználat szoros kapcso
latával, valamint a térbeli rend ki
alakításának jelentőségével foglalko
zott. Z e 1 n i k István főmérnök (Zamárdi) hangsúlyozta, hogy igen ör
vendetes lenne ha az itt bemutatott
vágásrendet az ország valamennyi
erdőgazdaságában már általánosan
alkalmaznák.
Szász Tibor (ÉRTI) a bemutatott
alacsony tuskóval való döntési mód
gazdasági jelentőségét emelte ki.
Majd rámutatott arra, hogy a köze
lítő kerékpárok használata csak meg
felelő feltártság esetén gazdaságos.
A hozzászólásokra Marton Tibor
a kaposvári erdőgazdaság főmérnöke
válaszolt.
Délután a részt vevők

a kaposvári fagyártmánytelepet
tekintették meg.
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Eredményes voll

A KELETAFRIKAI VADASZ-EXPEDICIÓ
Örömmel teszek eleget a szerkesztőség felhívá
sának, hogy a magyar kelet-afrikai expedícióról az
Erdőgazdaság és Faipar hasábjain tájékoztassam a
lap olvasóit.
Március 21-én érkeztünk vissza Széchenyi
Zsigmonddal a kelet-afrikai Tanganyikából. Mint
egy nyolc hetet töltöttünk ott — utazásunkat le
számítva — elsősorban abból a célból, hogy a Ma
gyar Nemzeti Múzeum elpusztult Afrika-kiállításának anyagát pótoljuk. A másik feladatunk volt

Az afrikai vad fennmaradását célszerű rende
letek biztosítják. Egyes területeken — Serengati,
Gorongoro-kráter, Seronera, Amboselli — teljesen
tilos a vadászat, sőt ezekre a területekre fegyverrel
belépni is tilos. Filmezni, fényképezni lehet, de min
denki csak saját felelősségére, fegyvertelenül teheti,
így védik az ott élő vadat, mert utólag nehezen le
het ellenőrizni, hogy mi az igazság egy állítólagos
támadás elhárításában, pedig ilyen esetek nyilván
valóan előfordulnának és éppen a legértékesebb

A baloldali képen: oroszlánok a Serengatiban. Jobboldali kép: ernyőakáciás táj
Seroneraban

egy egész estét betöltő színes film felvételeinek el
készítése és későbbi célunk az, hogy riport-regény
ben is tájékoztassuk élményeinkről és tapasztala

tainkról a magyar olvasóközönséget.
összesen 56 afrikai nagyvad bőrét gyűjtöttük
be feladatainknak megfelelően. Ezenkívül számos
apróbb állat, rágcsáló, többezer lepke és rovar sze
repel a Magyarországra érkező anyagban. Az öt
afrikai veszélyes vadból oroszlánt, párducot és kafferbivalyt lőttünk, a rinocerosz vadászata egész Tan-

ganyikában tilos, a múzeum céljaira alkalmas ele
fánttal pedig nem hozott össze bennünket a sze
rencse.
A Budapest Filmstúdió által rendelkezésünkre
bocsátott 6800 méter színes filmanyagot felhasznál
tuk és minthogy a Budapest—Arusha útszakaszról
készült részeket a gyár már előhívta és alkalmunk
volt ezekkel a felvételekkel megismerkednünk, tel
jes bizalommal mondhatom, hogy a 6800 méterből
ki fog kerülni egy egész estét betöltő „nagy film”.

Bizonyára érdeklik a lap olvasóit az afrikai ka
landok, élmények, tapasztalatok, de úgy gondolom,
hogy azokra külön egy-egy cikket kell szánni. Anynyit általánosságban már most is elmondhatok,
hogy az afrikai vadászatokat szeretik túlszínezni
és olyan mértékben kiélezni, hogy azzal odakint
ritkán találkozhat az ember. A vadászat stílusa
mindenképpen más és teljesen eltér az európaitól.
Nincsenek olyan nemes hagyományai és a sport
szerűség kérdése is háttérbe szorul a mi vadásza
tainkhoz képest.

példányok kerülnének veszedelembe. Más területe
ken is letiltják időnkint bizonyos vadfajoknak a
vadászatát.
Első táborunk helyén például mindent lőhet
tünk, de az oroszlán ott öt évig tilos vad volt. Amit
hiányoltunk és amit mindenkinek észre kellett ven
nie az volt, hogy a legértékesebb, öreg hímpéldá
nyok nagymértékben hiányzanak. Ezeknek a vadá
szatát a vadászati szervek úgy látszik képtelenek
megakadályozni.
Ugyancsak igen nagy mértékű — még a felso
rolt rezervátumokon is — az orv-vadászat, amit
egyes benszülött törzsek tagjai mérgezett nyilak
kal és hurkolással folytatnak. Olyan esetünk is volt,
hogy 40 hurkot szedtünk fel egy sorban, az egyik,
a nyomokból ítélve, még a kafferbivalyt is meg
fogta, a másikban pedig még élő, igen nagy varacskos disznót találtunk. Hasonlóképpen találtunk né
hány mérgezett nyíllal lőtt vadat, melyeket az elejtőjük ugyan nem talált meg, de a köröző keselyük
nyomra vezettek.
Afrika madárvilága is rendkívül gazdag, a
frankolinok, gyöngytyúkok számos fajtájával talál
koztunk és a különböző madárfajokból jó néhány
tucatot sikerült begyűjtenünk.
összefoglaló beszámolóm után legközelebb az
afrikai vadászat stílusáról és az egyes vadfajokról
szeretném az Erdőgazdaság és Faipar olvasóit tá
jékoztatni.

Dénes István
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Egyetértek azzal, hogy az É. M.
által kidolgozott, általánosságban jó
és gazdaságos lakástípusokat az er
dészek speciális helyzetéből kiindul
va, felül kell vizsgálni, mert hiszen
ami általánosságban jó, még nem bi
zonyos, hogy a számunkra annyira
fontos, különleges igényeket is kielé
gíti. Erről tanúskodik dolgozóink gya
kori, sok esetben jogos bírálata a
típusépületekről. Az egészséges bí
rálat annál is inkább időszerű, mi
vel az elkövetkezendő években több
száz lakás építése vár ránk.

A telepítés kérdése
Mielőtt azonban részleteiben fog
lalkoznánk az erdészlakásnak és mel
léképületének belső beosztásával, fel
vetem a telepítés kérdését. Jelenlegi
kerületvezetői lakásaink túlnyomó
részét a múltból örököltük, s elhe
lyezésük többnyire nem felel meg
mai birtokviszonyainknak. A felsza
badulás utáni lakásépítkezéseink so
rán — nem bírván szabadulni a ko
rábbi nézetektől, másrészt kellő elő
relátás híján, — még ötletszerűbben
választottuk meg a házak helyét.
Mindezek következtében az erdész
lakások jórészt falvakban vannak
szétszórva, távol az erdőtől, vagy
pedig teljesen egyedül állnak, lakott
helyektől messze, erdei területen,
hogy az erdész lehetőleg minél keve
sebb felesleges utat tegyen meg a
munkahelyéig, másrészt az ellenőr
zést fokozottabban gyakorolhassa.
Véleményem szerint ez az utóbbi el
gondolás még ma is elfogadható, de
csak fenntartással. Az erdész is,
mint minden ember, civilizációra,
kultúrára vágyik, s azt biztosítanunk
is kell a részére, a gazdaságosság
szem előtt tartásával. Semmiképpen
sem lehet azonban gazdaságos, ha pl.
magános épületekhez külön-külön
biztosítjuk 3—8 km-es távolságról az
elektromos energiát. Ebből adódik,
hogy — ha nem is 100 százalékban,
de az esetek többségében — helye
sebb lenne kisebb-nagyobb erdész
kolóniák létesítése, alapos előzetes
megfontolás szerint, úgyhogy több
közeli kerületvezetői, szakmunkásés egyéb lakást, munkásszállást, üze
mi konyhát, étkezőt, esetleg fogat
gazdaságot (sőt, helyenként még er
dészeti központot is!) azonos helyre
telepítenénk. Erre folytonosan sűrű
södő feltáróhálózatunk alapján egy
re inkább mód kínálkozik.
A kolóniák közműköltségeinek elő
nyös voltát nem szükséges elemezni
az egyedülálló épületekével szemben.
Az épületeket emellett nem csupán
a legdrágább egylakásos szabadonálló, hanem földszintes iker-, vagy
méginkább
emeletes
változatban
építhetjük, úgyhogy az erdei környe
zetbe jól beleüljenek. Az esetleg
szükséges vendégszoba, közös iroda,
s a csak időlegesen használt mellék

helyiségek (raktár, kemence, füstölő
stb.) létesítése is jóval gazdaságosabb
lenne, mert hiszen építési költségük
megosztanék.
Ezzel megszűnnék az erdészek húzódozása is az erdei élettől, mert hisz
a vele járó úgyszólván összes hátrá
nyok (egyedüllét érzése, biztonság
hiánya) eltűnnének. Egymásrautaltsá
guknál fogva növekednék kollektív
szellemük, s nem utolsósorban gyer
mekeik iskoláztatása és a bevásárlás
gondja is könnyebbé válnék.

A típustervek hiányosságai
Ami most már a típusterveket il
leti, némi változtatásra van szükség
az egyedülálló lakások belső térfel
osztásában. Ezt a problémát a vita
indító cikk is felvetette s Lutonszky
kartárs is az OEE-ben tartott előadá
sában azzal, hogy a típusépületek
alapterületük miatt sem tudják cél
jukat betölteni (nagyobb szobák, és
élelemtárolóhely, mosókonyha, iroda,
szerszámraktár, vendégszoba).
— Véleményem szerint az újabb
típustervek 80—96 m2-es beépített, és
45—55 m2-es lakóterülete ki kell elé
gítse erdészeink igényét is, hiszen
(pl. MOT. I. 1—27, 1—29/1958. stb.)
5—7 fekvőhely helyezhető el bennük
gazdaságosan, s figyelembe veszik a
korunkkal járó fejlődést is. E tervek
jórészének súlypontja a nagyméretű
nappaliszobára vagy étkezőhelyiségre
esik, mélyben a család napközben
tartózkodik, ennek megfelelően a
hálószoba elveszti eddigi jelentőségét,
s csupán a teljes pihenést, kikapcso
lódást szolgálja. Ugyanez a helyzet
a nappalival vagy étkezővel kapcsolt
főzőkonyhánál is: csupán az ételké
szítésre szolgál. Ezt a modern élet
követelte lakásszemléletet építőipa
runk után bútorgyártásunk is átvet
te, alkalmazkodván az igényekhez és
arányokhoz. Helytelennek találnám
tehát sok évtizedre szóló beruházá
sainkat a ma még használt nagymé
retű bútortípusokra terveztetni.
A nagy élelemtárolóhelyigény jo
gos, a tervezésnél, vagy tervkiválasz
tásnál figyelembe kell venni. Külön
mosókonyhát csak közmű nélküli la
kásoknál tartok célszerűnek.
Kerületvezetőinknek sok admi
nisztrációs és szervezési munkát kell
végezniök a lakásukban, és szükség
van olykor munkatársaik elszálláso
lására is. Kell tehát egy kb. 2,5X3 m
alapterületű iroda-vendégszoba, kü
lön bejárattal; ennek hiányában a
helyiségeket úgy kell elrendezni, hogy
a nappali szoba, ahol az erdész hiva
talos dolgait is intézi, közvetlenül a
belépőből nyíljék. Szükséges az épü
let részbeni alápincézése, ez esetben
a mosókonyha is helyet talál s nyers
anyagok is tárolhatók. A jól kikép
zett padláson szemesterményeit tart
hatja az erdész.
Bár védelmi szempontokból az e g y

főbejárat indokolt, erőltetését nem
tartom helyesnek. A korszerű kettős
homlokzatú lakás módot ad arra,
hogy a gazdasági udvart hátul, az
épület mögött helyezhessük el; az ál
latokra való felügyelet és etetés is
egyszerűbb. A biztonság érdekében
az ablakokat redőnnyel, zsaluval,
vagy ráccsal kell ellátni.

A kerítés elengedhetetlen
Az egyedülálló épület elengedhe
tetlen tartozéka a tüskéshuzallal ma
gasított, drótfonatos kerítés. A kül
ső kerületekben építendő lakások
helyét célszerű úgy megválasztani,
hogy az élőkért, az épület, a gazda
sági udvar, s lehetőség szerint az il
letményföld is kapcsolódjék egymás
hoz, kerítéssel övezve.
Szántszándékkal említem utolsó
ként a melléképületeket, mivel ezek
kel kapcsolatban jelentkezik a leg
több jogos kifogás: a régiek nagyobbára elhasználódtak s új építkezé
seinknél sem tudtunk mindegyik er
dészházhoz megfelelőket készíteni,
jobbára hitel híján. Erdészeinknek
kollektív szerződésben biztosított jo
ga a háztáji gazdálkodás, de rá is
vannak kényszerítve erre. Nem lehet
tehát vitatkozni a melléképületek
szükségességén, de itt is szem előtt
kell tartani a gazdaságosságot. Véle
ményem, s a tapasztalatok szerint az
50. IV. 122/a típus kielégíti az álta
lános igényeket istállójával, négy ól
jával, fásszínjével, s árnyékszékével;
szükséges lenne azonban kenyérsütő
kemencével ellátott típust is tervez
tetni. Nem fogadható el követendő
példaként a valkói gazdasági épület,
hosszúra nyújtott tégla alakjával,
nagy külső-falfödém- és tetőszerke
zet-igényével.

Milyen építőanyagokat
alkalmazzunk?
Végezetül hadd beszéljek az építő
anyagokról, — mint a kivitelezési
költség legfontosabb tényezőjéről.
Épületalapokat, pincefalakat lehető
ség szerint betonból kétszítsük, hi
szen a hozzá szükséges jó minőségű
gödörkavicsot többnyire fellelhetjük.
Lábazatként úgyszintén beton ajánl
ható, külső terméskőburkolattal. A
felmenőfalak, földszintes épületek
esetén többféle anyagból építhetők a
drága kisméretű téglán kívül. Gon
dolok itt elsősorban az építőanyag
ipar által 1959 évben forgalomba ho
zott 30X17,5X14 cm-es üreges falazó
blokkra. Előnye, hogy a szerkezeti
vastagság, de egyben a fajsúly csök
kentése mellett, az előbbivel egyenlő
értékű falat ad; anyag-ára, szállítási
és építési költsége viszont kisebb.
Kőben gazdag vidéken vegyes fal
építhető, belső üreges -téglaburkolat
tal.
Anyagnyerőhelyektől, vasútállomá
soktól távol még mindig célszerű a
vályogtéglafal készítése, bármennyi
re is idegenkednek tőle némelyek;
kellő, 50—60 cm magas kő vagy be
ton lábazat, szigetelés, a tető víz
elvezetésének megoldása és a kellően
megüllepedett fal időálló homlokzat
képzése esetén karbantartási költ
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sége sem magasabb a téglaépületeké
nél, s külső alakra, használhatóságra
is egyenértékű ezekkel. Érdemes len
ne, főleg alföldi építkezéseinknél,
jobban megbecsülni ezt az ősi építő
anyagunkat.
Födémként vályogházaknál inkább
fa-, de tégla- és vegyes falaknál min
denképpen
a
vasbetongerendás,
téglatálcás, vagy egyéb térkitöltő
elemmel épített szerkezet ajánlható,
részben mert nem drágább a fánál,
részben pedig mert tűzbiztosabb, s
kártevők sem veszélyeztetik. Téglaés vegyesfalú házaknál igen gazdasá
gos a duracélból készített, ún. R. B.
rácsos tetőszerkezet.
Az alj azatbetonra melegpadlók alá
is mindig mázas szigetelést kell rak
ni; a padló anyagául ajánlható a

svédparketta, mely megfelelő illesz
tés és gyalulás után épp olyan érté
kű, de olcsóbb, mint a szabvány par
kettaléc.
Közelmúltban épített lakásaink tü
zelőberendezéseit is érdemes felül
vizsgálni: a készült cserépkályhák
többnyire túl drágák és karbantartá
suk is sokba kerül. Helyesebb lenne
hordozható, vegyestüzelésű cserép
kályhákat tervezni, melyek kisebb
költségük mellett legalább oly jók, s
javításuk is egyszerű.
A célszerűség határain belül is van
módunk a takarékosságra, hogy még
több erdészeti dolgozó juthasson a
mainál szebb, emberibb otthonhoz.
Kiss Ferenc
műsz. csoportvezető
Tatabánya

Munkában az erdőőrzési felügyelő
A miskolci erdőgazdaság területén
is nagy jelentősége volt annak, hogy
az erdészeket szolgálati fegyverrel
látták el. így az „Erdészek szolgálati
szabályzata” alapján az erdészek te
kintélyt szereztek és döntő feladatuk
az erdővédelmi szolgálat helyes meg
szervezése. A munka már az erdé
szek hatósági közeggé minősítésének
kezdetétől fogva megindult. Most
megkérdeztük Kardos Sámuelt, az
erdőgazdaság erdőőrzési felügyelő
jét, hogy az eddig végzett munka te
kintetében milyen tapasztalatai van
nak.
Az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság vezetőjének legújabb utasí
tása —1 kezdte Kardos elvtárs —,
amely részletesen szabályozta az er
dőgazdálkodást sértő cselekmények
kel kapcsolatosan az állami erdőgaz
daságok feljelentési és képviseleti
tennivalóit, nagy segítséget jelentett
a számunkra. Rendet teremtett min
den vonatkozásban egy olyan terüle
ten, ahol még — a dolog természeté
nél fogva — minden csak kialakuló
ban volt.
— Az erdészeteket rendszeresen
látogatom, hogy a szabálysértések,
a bűntettek felfedését figyelemmel
kísérjem. A veszélyeztetett területe
ket igyekszem magam is bejárni és
ahol visszaélést,- károkozást tapasz
talok, ellenőrzőm, hogy az erdészet
központjában indítottak-e eljárást.
Különösen az ismeretlen tettesek el
leni feljelentések okoznak sok gon
dot, mert ezeknél kell közvetlenül
megvizsgálni az ügyet; sokszor
ugyanis hanyagság, mulasztás, eset
leg az érdekelt erdésznek a károko
zóval való összejátszása rejlik mö
götte.
— A miskolci erdőgazdaság terü
letén az 1959-es évben összesen
266 000 forint kárt állapítottunk meg.
Ebből az új módszerek alapján,
amelyeknek hatása igen kedvező,
1960 februárjában mintegy 25 000,
márciusban pedig több mint 30 000
forintot sikerült behajtanunk. Igaz,
hogy ezek közt vannak nagyobb té
telek is, amelyek más állami szek
tort terheltek, így a Mélyfúró Válla
latot és a MÁV-ot. A falopások ese-

tében általában a lopott fa mintegy
70 százaléka visszajutott az erdőgaz
daság birtokába, de ezen felül igyek
szünk nagy súlyt fektetni a biológiai
károk behajtására is. Itt különösen
a legeltetéssel elkövetett károsítások
terén látunk javulást. Bükkszentlászlón például a múltban az volt a
tapasztalat, hogy egyeseknek meg
érte az 50—100 forint bírságot, ha
állatai bőségesen legelhettek az er
dőben. Most azonban, hogy a legel
tetéssel okozott biológiai kárt is meg
kell téríteniük már nem hajtják ki
olyan felelőtlenül az állatot az erdő
re, sőt a megbüntetettek másokat
is figyelmeztetnek arra, hogy a jog
talan legeltetést nem ússzák meg
könnyen.
— Bizonyosra veszem — mondotta
befejezésül —, hogy már a közeljö
vőben még nagyobb eredményeket
érünk el a társadalmi tulajdon vé
delmében.
*

Kardos elvtárssal folytatott beszél
getésünk után felkerestük az OEF
elnöki főosztálya igazgatási osztá
lyának vezetőjét, dr. Hajnal Béla
elvtársat és megkértük, hogy mondja
el az eddigi tapasztalatokat erről a
fontos munkakörről.
— Az erdőőrzési felügyelői mun
kakörnek — válaszolta — alig egy
éves múltja van. Ezt a rövid idősza
kot vizsgálva megállapítható, hogy a
társadalmi tulajdon védelmének fo
kozottabb biztosítása érdekében ki
alakulóban van a jó kapcsolat meg
teremtése a párt- és a tömegszerve
zetekkel, a tanácsi és bűnüldöző
szervekkel. Ennek tudható be az,
hogy az erdőőrzési felügyelők foko
zottabb mértékben élnek feljelentési
jogukkal, figyelemmel kísérik a fel
jelentések és szabálysértések sorsát.
Több felelősséget éreznek azért,
hogy behajtsák a bíróságok által
megítélt kártérítéseket. Ennek eddigi
eredménye az, hogy 1959-ben az er
dőgazdaságokat ért 6,1 millió forin
tos kárösszegből megtérült 2,3 millió
forint. Ez ugyan javulást mutat, de
az arány még nem kielégítő. Ugyanis
1958-ban, a károk 25°/0-a térült meg,
a múlt évben pedig ez az arányszám

40°/0-os. A károk megtérülésében
vannak kiemelkedően jól működő
erdőgazdaságok, pl. a Zemplénhegységi, Cserháti, Hajdúsági, Csongrádmegyei, ahol a károk megtérülésé
nek aránya 70—8O°/o. Az átlagosnál
is jóval alacsonyabb a megtérülés a
Magasbakonyi (15°/0), a Balatonfelvidéki (16Q/0), a Budapesti (19°/0) és
a Sárvári erdőgazdaságnál (19°/0).
A társadalmi tulajdon védelmében
sok helyes kezdeményezés történt,
ezek közül egy példát: a Mecseki er
dőgazdaság az illetékes rendőrőrsök
részére az ellenőrzés megkönnyítésére
megküldte a szállítójegyek mintáit.
— Mit vár a Főigazgatóság az er
dőőrzési felügyelők további munká
jától és milyen útmutatást ad ré
szükre a még jobb eredmények el
éréséhez — tesszük fel a következő
kérdést.
— Legfontosabb feladatuk — kap
tuk a választ — a bűncselekmények
megelőzése és az okozott károk
hiánytalan megtéríttetése. Ezt ho
gyan érhetik el? Fokozottabban el
lenőrizni kell az erdészek védelmi
szolgálatát, különösen a lopásokkal
fertőzött területeken a rendőrség be
vonásával rajtaütésszerű ellenőrzése
ket kell tartani.
Elengedhetetlenül szükséges, hogy
a cselekmények elkövetését a legrö
videbb időn belül nyomon kövesse
a feljelentés, mert a gyors intézke
dés vezet leginkább eredményre. Tö
rekedni kell a feljelentések színvo
nalának emelésére, érthetőségére és
pontosságára.
A párt- és társadalmi szerveken
keresztül a legszélesebb körű felvi
lágosító munkát kell végezni a la
kosság és a tanulóifjúság körében,
hogy megismerjék az erdő értékét,
megszeressék az erdőt és ennek tu
datában kíméljék, védjék a társa
dalmi tulajdont.
Látjuk tehát, hogy sok feladat el
végzése hárul az erdőőrzési felügye
lőkre. Ezek a feladatok egész embert
kívánnak, tehát az a célravezető, ha
minden más beosztástól függetlenül
ennek a munkakörnek szentelhetik
idejüket.

Felszabadulási ünnepség sorozat
az Erdőmérnöki Főiskolán
Az Erdőmérnöki Főiskola rendkí
vül gazdag tudományos és kulturális
programmal, négynapos ünnepség
sorozattal ülte meg hazánk felsza
badulásának tizenötödik évforduló
ját. Március 31-én és április 1-én a
főiskola KISZ-bizottságának rende
zésében tartották meg a felszabadu
lási kulturális szemle egyetemi terü
leti bemutatóit, amelyeken a Dunán
túl valamennyi egyeteme és felső
fokú tanintézete részt vett. Április
2- án és 3-án került sor a 11 előadás
ból álló tudományos ülésszakra, ame
lyen az egyetemi tanárok és docen
sek mellett mérnökhallgatók is sze
repeltek tanulmányaikkal. Az április
3- i emlékünnepélyen Gál János
kandidátus, tanszékvezető egyetemi,
docens, a főiskola igazgatója tartott
ünnepi beszédet.
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Éppen kilenc évre rá történt.
Az üzemegységvezető — az egy
kori erdészgyiakomok — asztala
körül ott ültek az erdészek és az
egység legjobb fizikai dolgozói. A
gazdasági év eddigi eredményeit és
hátralevő feladatait beszélték meg,
és nem utolsósorban a felszabadulás
7. évfordulójának tiszteletére tették
meg felajánlásukat.
— Hát akkor munkára fel, elvtár
sak. Induljon mindenki a munka
helyére.

Gyors, kemény kézfogások. Két
perc múlva már csak az adminiszt
rátorral voltak kettesben. Az üzem
egységvezető azonban még nem lá
tott munkához. Hirtelen sokminden
eszébe jutott. Régi dolgok. Hogy is
volt azelőtt? Mit is jelentett igazá
ban 1945? A felszabadulás?
Eszébe jutott persze 1943. február
ja is ... és még sokminden más. De
hol van már az... Mégis, ha most
találkozna egy nagy úrral... azaz,
hogy nem egy nagy úrral, de például
az ország vezetői közül valakivel...
az vajon hogyan viselkedne?
Tíz perc múlva megtudta. Mert
tíz perc múlva egy hosszú fekete
kocsi állt meg az iroda előtt. Hát ez
meg ki lehet? ... nem szokott erre
idegen járni... kiesik a főútvonal
ból ...
Mikor aztán az ablakon keresztül
megismerte az országos erdészeti
főigazgatót — bár csak képen látta
eddig — kissé elsápadt, s önkénte
lenül kihúzta magát.
A belépő kísérőjével együtt ba
rátságosan köszönt, bemutatkozott,
aztán komolyan hallgatta végig az
üzemegységvezető jelentését.
Há
romnegyed óra hosszat tartott a lá
togatás. Szó volt a tervről, a mun
kamódszerről, de nem utolsó sorban
az emberekről. Igen, az emberekről,
akik végrehajtják a tervet, akik
megváltozott viszonyok között új ha
zát építenek maguknak és saját sor
sukat kovácsolják.
A látogatás hasznos volt az üzem
egységvezetőnek, de hasznos volt a
főigazgatónak is. Utána újra barát
ságosan kezet fogtak, úgy búcsúztak
egymástól. Az ország két dolgozó fia.
A két történet nem mese, hisz
közös szereplőjük én magam vol
tam. 1943-ban fiatal erdészgyakor
nok, 1952-ben üzemegységvezető.
Tóth István Vác

úr épp azt közölte, hogy olaszországi
útjára 50—60 ezer pengőre lesz
szüksége. Ezt az erdőből kell kiven
ni. A tanácsos hiába próbálta ma
gyarázni, hogy az 1000 hold erdőből
mindössze 11 hold vágható, abból ez
összeg ki nem kerül. A gróf hajtha
tatlan maradt. Majd hirtelen felénk
nézett, bizonyára valami zörrenésre
figyelt fel, azonnal abbahagyta az
utasítgatást és kérte a vadászpuská
ját. A közelben őgyelgő János inas
tüstént átadta neki, majd bukdácsol
va futott a csapdák felé, hogy kiruccantsa a dobozból az elfogott
állatot.
A gróf is közeledett, hogy lövése
biztosabb legyen. Mi a résen át jól
láttuk a ránk irányzott puskacsövet,
mindjárt tudtuk, hogy itt nem lesz
jó sokáig csendben maradni. Rá
zendítettünk az ordításra. A gróf
első pillanatban meglepődött, aztán
válogatott szidalmazások közepette
kiparancsolt bennünket a ládából és
sorbaállított. Majd nevünket kérdez
te. Ezalatt Jánossal vesszőt vágatott

és bizony eljáratta velünk a csár
dást.
*
1954-ben a győztes szovjet csapa
tok néhány perc alatt elfoglalták
falunkat. A kastélyt kórháznak ren
dezték be. A fasiszták a várkertet
sűrűn leaknázták. A különleges ala
kú és nevű bokrok, fák alól a halál
leselkedett minden közeledőre. A
kegyelmes úr eliszkolt.
Aznap este már beszélgettünk kato
nákkal. Csodadolgokat mondtak. El
mondták, hogy náluk mindenki be
csületesen dolgozhat, nincs kizsák
mányoló, a kastélyok üdülőkké, a
parkok
sétányokká lettek min
denki számára. Mi csak hallgattuk.
Alig hittük, azonban, hogy a kegyel
mes úr szava a jövőben már semmit
sem ér, hogy vissza se mer jönni.
De azóta valóban érezzük, hogy mi
vagyunk a gazdái földünknek, ipa
runknak, erdeinknek. A biztos meg
élhetésen túl jut szórakozásra is. A
lábbeli nem gond. Gyermekeink tisz
tességesen járhatnak. Előttük is nyit
va az út, akár technikusok, vagy
mérnökök lehetnek, ki-ki képessége
és szorgalma szerint.
Pintér János Barcs

T A L. Á L. K OZÁSO K
Borongós februári nap. A tanyán
már reggel óta nagy izgalom ural
kodik. Minden épkézláb ember ta
karításra van rendelve. Egyengetik
a nagy udvar szekérvágta talaját,
minden sarkot kisepernek, az épüle
teket meszelik.
Miért ez az izgalom? Miért e kap
kodás? Nagy szenzáció bolygatta
meg a tanya egyhangú, robotos éle
tét: jön a gazda, az eminenciás úr!
Ritkán fordul ez elő. A tanya főnö
kei ki akarnak tenni magukért és
most semmi se drága.
A tanyához 700 hold erdő is tarto
zott, amit egy cseh származású er
dész és egy magyar gyakornok ke
zelt. ök is be voltak rendelve az in
téző úr elé és a parancs így szólt:
„Az eminenciás úr a völgyi úton
fog hintón átmenni egyik tanyából
a másikba. Ahol az út érinti az er
dőt. ott várjanak puskásán, de a
puskában töltény nem lehet. Ezt az
arra cirkáló csendőrök ellenőrizni
fogják. Ha a hintó megállna, mind
ketten tartoznak alázatosan jelent
kezni és ha az eminenciás úr netán
kezet nyújtana, akkor kezet csó
kolni.”
Amikor a két ember kijött az iro
dából, az erdész a fogai között szi
szegte: „Még az atyaúristennek se
csókolok kezet...” A gyakornok
először meghökkent e merész beszé
den, de aztán elhatározta magában:
ha ő nem. akkor én sem.
Aztán elérkezett a nagy pillanat.
Ragyogott minden, még a földes, pe
nészes, kisablakú cselédházak is
szinte barátságossá váltak a friss
mésztől, az elgereblyézett udvarral.
Az erdész és a gyakornok ott állt a
kijelölt helyen. A csendőrök csak

1929-ben a szokottnál nagyobb tél
volt. A nagy hó erősen tompította
az erdő amúgyis mély csendjét.
A dísznövénnyel teli várkert út
jait elágazókkal látták el. Ezek a
főúttól mintegy 100 méternyire ha
talmas ládacsapdákkal voltak meg
szakítva. A csapdába egy kis szénát
szórtak el s a megvető-fájára fa
gyott szalonnát szegeztek. A kegyel
mes úr abban lelte örömét, hogyha
élő nyulat kaphatott, vagy esetleg
összefogdosták a parasztok kóbor
kutyáit és elűzött macskáit. Mi gye
rekek, szüléink távollétében gyak
ran szaladtunk mezítláb, kékre-fagyott lábakkal és arccal, megnézni
a közeli csapdákat. Furcsa, hogy me
zítláb? pedig így volt, mert 9 gyer
meknek csak 6 pár foltozott zsíros
bakancs jutott
Egy ilyen kirándulás alatt egyszer
csak azt vettük észre, hogy mi is
bekerültünk a csapdába. Épp a bent
rekedt Csipszi kutyát akartuk meg
szabadítani, amikor az út másik vé
géről hangokat hallottunk. Ki gon
dolta volna, hogy a kegyelmes úr
jön az erdőtanácsosával. Nagyhirtelen bebújtunk a deszkaládába és
csendben maradtunk. A kegyelmes

ugyan megnézték, hogy üres-e a
puskájuk. 11 óra körül előttűnt a
hintósor. Az elsőben ott ült a főpap.
Mikor meglátta a két erdészt, ujjú
nak egyetlen mozdulatára megállt
az egész kocsisor.
A büszke cseh erdész katonásan
bemutatkozott, röviden jelentette,
mi újság az erdőben, aztán ... aztán
keményen megrázta a feléj eny új tott
ujjakat és kézcsók nélkül visszalé
pett. A gyakornok izgalmában alig
tudta elhebegni a nevét, de ugyan
ezt tette. A kísérő urak szeme ke
rekre nyílt ekkora vakmerőség lát
tán. Aggódva lesték az eminenciás
úr arcát... Az azonban barátságo
san intett, s a kocsisor elindult. De
az utolsó hintóról az intéző fojtott,
gyűlölködő hangja még eljutott a
két vakmerőhöz: „Holnap reggel
mind a ketten jelentkezzenek az iro
dában!”
Annak köszönhették csak, hogy
nem rúgták ki őket, hogy a front
pokla mind több és több embert kí
vánt és hirtelen nem lett volna kit
állítani a helyükre.
1943-at írtak.
*

IS
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Hogyan is indultunk 1945-ben?
Alighogy a harcok befejeződtek,
megkezdtük a nógrádi és az északpestmegyei erdők állami tulajdonba
vételét. Igazgatóságunk székhelye
ekkor Balassagyarmat volt. Kerékpá
ron, de főleg gyalog jártuk az ország
utakat, a hegyeket Karancstól Bör
zsönyig, Cserháttól a litkei hegyekig
és a hősi múltú Drégely váráig, Sal
gótarjántól Vácig és Bujáktól lpolyvölgyesig. Fáradságos, igen nehéz
idők voltak... De ha 30—40 km-es
gyaloglással a lábunkban ki is jelen
tettük olykor, hogy már nem bírjuk
tovább, másnap újult erővel, jó kedv
vel fogtunk újból a munkának. Hu
szár Károly, Cserényi László, Vár
szegi Ferenc, Oszvald János, Pribula
Nándor és a többiek, mind-mind er
dészek a javából, akik valamennyien
a felszabadulás utáni idők fáradha
tatlan munkásai voltak. Én magam
Salgótarján környékén elterülő er
dők átvételét intéztem. Állami tulaj
donba vetük ott a Salgótarjáni Kőszénbánya R. T., Osztroluczky Mik
lós, Zsoldos Béla, Ugrón Gábor és a
többi volt környékbeli földbirtokos,
erdőtulajdonos erdejét.
Amint hozzávetőlegesen számbavettük új területeinket, megkezdtük
a megyében szerteszét csellengő és
hadifogságból hazatérő erdészek öszszegyűjtését,
munkába
állítását.
Öröm Volt nézni a felcsillanó szeme
ket. örültek, hogy újból dolgozhat
nak, de most már a mi erdőnkben,
mindny á j unkéban.
Talán maga az erdő tudná legin
kább elmondani, hogyan változott
meg az erdei ember, aki hosszú év
századokon át rabszolgaként jelent
meg fái közt, vállán fejszével vagy
fűrésszel, és csak gyűlölte az erdőt,
mert a grófé, a nagygazdáé, vagy a
püspöké volt.
Hozzánk, a váci erdőgazdasághoz
jelenleg a Börzsöny-hegység és a
Cserhát legnyugatibb nyúlványa, a
Naszály hegység tartozik. Közel 40
ezer hektár kiterjedésű erdőbirtokon
gazdálkodunk, 10 erdészet, 3 vasút
üzem és egy gépállomás segítségével.
Édesapám nyugdíjas erdész; erdész
volt 47 esztendőn keresztül, így én is
gyermekkorom óta járhattam az er
dőket.
Emlékszem, hogy nem tudtam meg
érteni, hogyan viselik el egyszerű
földkunyhóban, vagy hasított fából
összeeszkábált kunyhóban a szénége
tők, favágók a sokszor mínusz 20—25
fokos hideget. Azt mondta apám,
hogy egész éjjel felváltva tüzelnek,
hogy a kunyhóra földet dobálnak és
ezzel szigetelik. De mindegyik kuny
hó nyitott volt, így a magyarázat
nem nyugtatott meg. Elnéztem az ak
kori erdei munkást: kivétel nélkül
mind sovány, elnyűtt ember volt. Ta
lálkoztam egyszer egy répáshutai
szénégetővel, akit 40—45 évesnek
becsültem s beszélgetés közben kide

rült, hogy a huszonegyet sem töltötte
be egészen. Kilencéves korától dol
gozott az erdőn.
Mi a helyzet ma?
A Börzsönyt behálóztuk munkás
szállókkal. Kellően fűthető, ágyak
kal felszerelt, üzemi konyhával ellá
tott épületekkel. Ahol a munkából
lejövő dolgozót tiszta, meleg szoba,
meleg étel, rádió és friss újság vár
ja. Könyvek, sakk és kártya gondos
kodnak arról, hogy a pihenő idejét
kellemesen töltse.
Emlékszem, hogy 18—20 évvel ezr
előtt 1—1,50 pengő volt a napszám és
semmi egyéb. Betegbiztosítás, családi
pótlék is ismeretlen fogalom volt a
fizikai dolgozók előtt. Ma egy közepes
képességű erdősítő fiú vagy lány is
megkeresi a napi 30—40 Ft-ot, a jó
favágónál pedig a 70—80 Ft-os napi

kerését sem ritka. Ezenfelül van az
SZTK biztosítás, családipótlék és sok
egyéb más kedvezmény, juttatás (in
gyenfa, föld stb.).
Ki hallott a múltban arról, hogy a
favágó, vagy a kocsis, a csemetekerti
munkás, vagy a vontatóvezető üdül
ni megy Lillafüredre, Balatonra, Sop
ronba, vagy az ország más üdülő
helyére? Ma, ha megérdemli, ha jól
dolgozik, tetszése szerint választhat
a szebbnél szebb vidékek, fürdőhe
lyek és gyógyfürdők között. Kipihen
heti fáradalmait, vagy gyógyulást
szerezhet fájó tagjaira.
Járt-e a múltban egy favágónak,
vagy erdősítő dolgozónak szabadság?
Nem! Ma nincs különbség e tekintet
ben mérnök és kocsis, erdész és maggyűjtő munkás között... Még az a
joga is megvan mindenkinek, hogy
akkor veszi igénybe szabadságát,
amikor éppen akarja.
A múlt elnyomott, kizsákmányolt,
nyitott földkunyhóban lakó, éhező
erdei munkásából szakképzett, öntu
datos, szabad ember lett.
Prókay Gyula Vác

Erdősítök

(Csiby Mihály tusrajza)
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Kormánykitüntetések
Hazánk felszabadulásának 15. év
fordulója alkalmából az erdészet és
a faipair 14 kiváló dolgozója részesült
kormánykitüntetésben. A kitünteté
seket ünnepélyes keretek között adta
át dr. Balassa Gyula miniszterhelyet
tes, az OEF vezetője.
Munka Érdemrenddel tüntették ki
Németh Vilmos igazgatót (kaposvári
erdőgazdaság) és Szabó János igazga
tót (Délmagyarországi Fűrészek).
Szocialista Munkáért Érdemérmet
kapott: Jartkó János igazgató (székes
fehérvári
erdőgazdaság),
Csontos
Gyula igazgató (kecskeméti erdőgaz
daság), dr. Amrik László főmérnök
(Mohácsi Farostlemezgyár), Ma jer
Antal osztályvezető (ÉRTI), Szalontai
Béla igazgató (Erdőkémia), Mittelman Miksa osztályvezető (OEF).
Munka Érdemérmet kapott: Avar
Károly igazgató (Hárosi Falemezmű
vek), Stern Jenő személyzeti vezető
(Nyugatmagyarországi
Fűrészek),
Lotterhoff Ottó főmérnök (nagy
atádi erdőgazdaság), Dobronoki Béla
fakitermelő munkás (sárospataki er
dőgazdaság), Schmithauser József
motorfűrészes (parádfürdői erdőgaz
daság), Meggyes György fatermelő
munkás (bajai erdőgazdaság).

Fénykép-pályáza t
Az Országos Erdészeti Egyesület a
hatéves erdőgazdaságfejlesztési idő
szak eredményeinek megörökítésére
fénykép-pályázatot hirdet. Pályázni
lehet minden olyan felvétellel, amely
az 1954—1960. években készült és
dokumentálja erdőgazdaságunk
nak az 1040/1954. számú minisz
tertanácsi határozat végrehajtása
során elért fejlődését.
Az elbírálás a képek vagy képsoro
zatok tárgya alapján történik, fény
képészeti szempontból egyetlen kö
vetelmény a nyomdai úton való sokszorosíthatóság.
Pályázni akár névvel, akár jeligé
vel lehet, legalább 9X12 cm és leg
feljebb 18X24 cm méretű felvételek
kel. A pályázatokat az Országos Er
dészeti Egyesület címére kell külde
ni (Budapest, V., Szabadság tér 17.
Technika Háza). A borítékon fel kell
tüntetni, hogy a küldemény a fény
kép-pályázatra van szánva.
A pályázat díjai:
Két I. díj, egyenként 1500 forint.
Három II. díj, egyenként 1000 fo
rint.
öt III. díj, egyenként 500 forint
értékben.
A díjazott képek tulajdonjoga az
Országos Erdészeti Egyesületre száll
át. A díjak kifizetése a díjazott ké
pek negatívjainak átadása után tör
ténik.
Beküldési határidő:
1960. augusztus 31.
A pályázat eredményét Az Erdő ok
tóberi száma közli.

A nagy beruházásoktól a

kisgépesítésig

Stróbl Kálmán előadása a FATE-ben
A faipar műszaki vezetői, mérnö
kei előtt tartotta meg nagy érdeklő
déssel kísért előadását Stróbl Kál
mán főosztályvezető a FATE leg
utóbbi klubnapján. Tennivalók a má
sodik ötéves / terv irányelveinek
megvalósításáért a faipar területén
című előadásában abból indult ki,
hogy a második ötéves tervben egész
sor olyan területen kell a fát ipari
célokra felhasználni, ahol a múltban
még nem is gondoltak rá. Kiemel
kedő példa erre a nálunk még új, de
máris nagy feladatok előtt álló fa
rostlemez és forgácslap gyártás. A
Mohácsi Farostlemezgyár második
lépcsője 1961. október elsején meg
kezdi próbaüzemelését s a gyár 1962.
január 1-től havonta 30 000 tonna
farostlemezt ad a feldolgozó iparnak.
A forgácslap gyártásnál a szom
bathelyi forgácslapgyár mellett szük
ségessé vált egy másik, tízezer tonna
teljesítményű üzem felállítása. En
nek megvalósítására a Hárosi Fale
mezmüvek rekonstrukciójával kerül
sor. Ugyancsak lehetőséget kell ta
lálni arra, hogy jelenlegi 7 millió
négyzetméteres furnérlemez termelé
sünket 15 millióra emeljük. Ez rész
ben a szegedi furnérüzem felépíté
sével, részben a meglevő furnérüze
mek mesterséges szárítási kapacitá
sának felemelésével valósul meg.
Rendkívül fontos, hogy minden
rönk, amely alkalmas furnérüzemi
feldolgozásra, a furnérüzemekbe ke

rüljön. A fűrészüzemek mellett, il
letve azokon belül mind jobban nö
velni kell majd a rövidesen megin
duló mozaik-parketta gyártást.
A második ötéves terv feladatai
nak megoldása, a növekvő igények
kielégítése azonban nem csak beru
házások kérdése. Ugyanilyen súlylyal esik latba a technológia fejlesz
tése, a műszaki színvonal állandó
emelése. A vállalatok saját erejük
ből is igen sokat tehetnek meglevő
berendezéseik korszerűsítéséért. És
itt jut rendkívül fontos szerep az
úgynevezett kisgépesítési program
megvalósításának. Ezen a téren már
vannak figyelemre méltó kezdemé
nyezések. A Hárosi Falemezművek
például saját erőből megtervezte és
felépítette a rönktéren az ipar első
lánc transzportőr berendezését. A mű
szakiak számos olyan kisgépi megol
dást találhatnak, amely meggyorsítja
és megkönnyíti az egyes munkafo
lyamatokat.
A párt VII. kongresszusa — hang
súlyozta befejezésül Stróbl Kálmán
— a műszaki fejlesztés tennivalóira
is irányt mutatott. A műszaki veze
tők, mérnökök feladata, hogy a leg
korszerűbb technológia követelmé
nyeit már a tervezésnél figyelembe
vegyék s a gyártás egész folyamatán
keresztül alkalmazzák, növelve ezzel
a termelés gazdaságosságát, hogy
mind több anyagi erő szabaduljon
fel újabb beruházásokra.

Május 31-ig elkészül
a rontott erdők katasztere
Az Országos Erdészeti Főigazgatóság —
mint ahogy arról már röviden hírt ad
tunk — intézkedett a rontott erdők ka
taszterének elkészítéséről. A 86-25/1960.
számú körlevél (megjelent az Erdészeti
Értesítő ez évi 7. számában) úgy intézke
dik, hogy a munkát
1960. május 31-ig el kell végezni
és a kataszter egy példányát az OEF er
dőgazdasági főosztályához be kell terjesz
teni A jövőben a vágástervek jóváhagyá
sakor rendszeresen ellenőrizni fogják a
rontott erdő átalakítási terv ütemének
betartását.
A körlevél megállapítja, hogy a rontott
erdők első összeírása már 1958-ban meg
történt. Az erdőgazdaságok az összeírási
munkát lényegében helyesen végezték el.
Most már mód van arra, hogy a rontott
erdőkről olyan katasztert fektessenek fel,
amelyben azok minősítése és átalakítási
módja is rögzíthető.
A rontott erdőket a következő tíz tí
pusba kell sorolni:
1. típus. Fő fafajnak alkalmatlan árny
tűrő fafajokból — gyertyán, hárs, mezeijuhar — álló állományok. Talajuk fedett,
leromlás nem fenyegeti, de a hozam
mennyisége és értéke nem kielégítő.
2. típus. Fényigényes pionír fafajok —
nyír, rezgőnyár, kecskefűz. esetleg kőri
sek — állományai. A faállomány kiritkult,
a talaja elgyomosodott, sem mennyiségi
leg, sem minőségileg elegendő hozamot
nem ad.
3. típus. A nem megfelelő termőhelyen
álló, rossz fejlődésű, többnyire elegyetlen
faállományok.
4. típus. Olyan árnytűrő második szint
nélküli állományok, amelyek termőhelyi

viszonyaiknál fogva több koronaszintet
képesek eltartani. A gyertyánok, hársak,
stb. hiánya miatt a talaj elgyomosodott,
leromlott.
5. típus. Túlritkított állományok. A fel
ső szintbeli faegyedek száma nem ele
gendő. Súlyosabb esetben a második ko
ronaszint is hiányzik.
6. típus. Elböhöncösödött állományok.
7. típus. Elsarjasodott állományok.
8. típus. Elbokrosodott állományok.
9. típus. A faegyedek egészségi állapota
miatt rontott állományok; elemi károk —
tűz, víz, jég, fagy, szél, hó, zúzmara —
legeltetés, vadkárosítás,
rovarkárosítás,
gombakárosítás, rákosodás miatt sínylődő
állományok.
10. típus. Rossz talaj előkészítés miatt
sínylődő fiatalosok.
Átalakításuk, illetve megjavításuk módja
szerint ezeket a rontott állományokat a
következő három (illetve öt) csoportba le
het osztani:
I. kategória. Nevelővágásokkal helyre
hozható rontott erdők. II. kategória. Allománykiegészítéssel helyrehozható rontott
erdők. Ezek megoszlása: a) a második
szint alátelepítésével helyrehozható ron
tott erdők, b) pótlással helyrehozható ron
tott erdők. III. kategória. Állománycseré
vel átalakítható rontott erdők. Ezek ismét
két csoportra oszthatók: a) az állomány
letárolása után újraerdősítendő rontott er
dők. b) fokozatos átalakítás mesterséges
alátelepítéssel vagy természetes alátelepüléssel.
Mindezek alapján országosan elkészít
hető a rontott erdők átalakításának öt
éves, tízéves és távlati terve.
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Önelszámolás, belső ellenőrzés,
az irodai munka gépesítése:
a pécsi erdőgazdaság számviteli munkájának jellemzői
Az 1958—59-es gazdasági év ered
ményei alapján a pécsiek ismét meg
szerezték a büszke élüzem címet. S
most kemény küzdelmet folytatnak,
hogy az élen maradjanak. Az 1960-as
feszített tervek teljesítése valóban
nem kicsiny feladat és éppen ezért
fordultunk Szörényi Mártonhoz, a
pécsi erdőgazdaság főkönyvelőjéhez:
mondja el hogyan fogtak hozzá az
újabb gazdasági év komoly tervei
nek teljesítéséhez és milyen perspek
tívákat lát maga előtt.
— Az 1960-as tervek valóban igen
feszítettek, — mondja Szörényi Már
ton. Megnehezítette a munkánkat,
hogy az önköltségi tervek jóváha
gyása csaknem öt hónapot késett. A
mennyiségi tervek már ismeretesek
voltak, s azokat elég korán le tud
tuk bontani erdészetekig, sőt erdész
kerületekig. Az önköltségi terv kö
rüli bizonytalanság miatt tehát igye
keztünk az előző gazdasági év tényszámaihoz igazodni és azok teljesíté
sét kívántuk meg az erdészetektől.
Ezen az alapon vizsgáltuk meg az
első negyedév eredményeit és meg
kell mondanom, hogy azokkal nem
voltunk megelégedve. Különösen el
maradtunk a fahasználat és fagyártmánytermelés terén, de kedvezőtle
nül alakult a gépi üzemek, a fogat
gazdaság és a vasútüzem munkája is.
*— Természetesen azonnal kerestük
a lemaradások okait s a fahasználat
nál, valamint a fagyártmánytermelésnél meg is találtuk, amennyiben
az elszámoló árak változása követ
keztében az eredmény nem is jelent
kezhetett a kitermeléssel egyidejűleg
és kész adatokat majd csak a ter
melési tevékenység végén tudunk
szerezni. Mindenesetre a többi lema
radt területen is megtettük a szüksé
ges intézkedéseket.
— Most már az új önköltségi mu
tatók alapján újra lebontottuk a ter
vet a termelő egységekig, és a fel
adatok megoldásának módszereit
részletesen letárgyaltuk az erdészet
vezetőkkel, a párt- és a szakszervezet
vezetőségével.
— Az első negyedévi önelszámolás
eredményei alapján az erdészetveze
tők már amúgy is tisztán láthatták,
hol kell megfogni a munkát, hol kell
javítani az eredményeket, hogy hely
rehozzák az esetleges lemaradásokat.
Az erdészetek önelszámolását mi már
ban
1956bevezettük, tehát a szak
embereink is megszokták, hogy a
közbenső mérlegekből olvassanak és
lelkiismereti feladatnak tartják az
önköltségi
mutatók
teljesítését.
Egyébként az erdészetek önelszámo
lásáról havonta kap az erdőgazdaság
központja jelentést s így mindig ide
jében tudunk a bajokon segíteni.
Ezeket a havi eredményeket terme
lési értekezleteken minden hónapban
megvitatjuk és erdő gazdaságunk jó
eredményeinek ez is az egyik magya
rázata.

— Az önköltségi szemlélet műsza
ki szakembereinkben meggyökerese
dett s ugyanígy a mennyiségi telje
sítés mellett a minőségi teljesítést
tartják egyre döntőbb kérdésnek.
— Nagy segítséget jelent az erdő
gazdaság munkájában, hogy Kasza
igazgató elvtárs következetesen ki
építette a belső ellenőrzés rendszerét.

Négy számviteli szakfelügyelő és
ugyancsak négy erdőgazdasági szak
felügyelő látja el a belső ellenőrzés
munkáját és alapvető kötelességük,
hogy minden egységnél minden év
ben legalább egyszer teljes ellenőr
zést hajtsanak végre. Október 1-től
már hét ilyen általános vizsgálatot
végeztünk el.

— A revizorok és szakfelügyelők
jelentéseit hétről hétre megbeszéljük,
illetve a belső ellenőrzés szakembe
rei minden héten megkapják a gaz
daságvezetéstől azokat a szemponto
kat, amelyeket azon a héten különös
hangsúllyal kell figyelembe venni.
Például a bükkanyag kiszállítását,
vagy gépek és fogatok kihasználását,
máskor az anyagátvételt vagy a hossz
tolást vizsgálják tüzetesebben és ez a
módszer is nagymértékben hozzájá
rul ahhoz, hogy azonnal tudunk in
tézkedni, ha valahol hibák mutatkoz
nak.
— Nagy gondot fordítunk — fejez
te be tájékoztatóját a pécsi főköny
velő — arra, hogy menetközben is
előmozdítsuk az erdészeti könyvelők
számviteli felkészültségét és tovább
képzését. Nagyban hozzájárul a havi
jelentések kidolgozásához, hogy er
dőgazdaságunk minden egysége iro
dai géppel van ellátva, de ezek még
nem oldanak meg minden problémát.
Az erdőgazdaság központjában vi
szont már komoly eredményeink
vannak a számviteli gépesítéssel, kü
lönösen a számlázó gép alkalmazásá
val gyorsult meg a számlák feldolgo
zásának és benyújtásának az üteme.
A most folyó gazdasági évben pedig
a forgalmi könyvelést végezzük már
modern könyvelőgéppel. A könyvelés
dolgozói megszerették az új gépet és
ezen keresztül sikerült megjavítani
a munkánk eredményességét. A gép
beállításával máris gyorsabban vé
gezzük el az egyes munkaszakaszo
kat, és az így felszabaduló idő több
lehetőséget ad arra, hogy a termelési
és könyvelési adatokat sokoldalúan
értékelhessük és olyan elemzéseket
végezzünk, amelyekre eddig nem
volt mód.
!•>

Újító kiállítás
a Szállító Vállalatnál
Érdekes, ötletes kiállítást váloga
tott össze az Erdőgazdasági Szállító
és Gépjavító Vállalat a dolgozók leg
utóbbi újításaiból. A vállalat egyik
hivatali szobájában berendezett ki
állításon a vidéki kirendeltségek ve
zetőinek, főszerelőinek, élenjáró dol
gozóinak akarták bemutatni az or
szág 11 helyén levő kirendeltségnél
bevezetett újításokat, de a kiállítás
túlnőtt keretein. Az erdőgazdasági
és faipari vállalatok dolgozói is fel
keresték, mert az újítások közül töb
bet ők is sikerrel alkalmazhatnak a
maguk területén. Magony József és
Perge Imre fokozat nélküli sebesség
váltóját például minden gép meghaj
tásánál használni lehet. Melegh Ignác
újítását, az MRP típusú láncfűrész
gyújtómágnesének ellenőrzésére szol
gáló készüléket bizonnyal örömmel
fogadják az erdőgazdaságok is. Lelesz
János rönkleterhelést biztonságossá
tevő újítása, valamint a már gyakor
lati bemutatókról is ismert kétdobos
rönkfelterhelő csörlő szintén az erdő
gazdasági munkát, a rakodások meg
könnyítését, balesetmentesítését szol
gálja. A gépkocsik üzemanyagfo-

i

gyasztását ellenőrző, illetve lemérő
edény — Magony József újítása —
az üzemanyagfogyasztás csökkentése
szempontjából szinte nélkülözhetet
len.

Hegyvidéken is
nyarat telepít
a kosdi erdészet
A felszabadulási versenyen belül
érdekes és hasznos versenyt kezdett
a váci erdőgazdaság kosdi erdészete.
A Fásítás Hónapjában megindított
erdősítési versenyben terven felül
közel 20 hektár nyárelőhasználati ál
lomány telepítését vállalták az erdé
szet dolgozói s vállalták azt is, hogy
a vadkárosítások ellen minden egyes
nyársuhángot egyedi védelemben ré
szesítenek, széldeszkákból kerítést
vonnak a suhángok köré A dolgozók
kijelentették: hegyvidéki erdészetnél
nehezebb a nyárfásítás, de felkutat
nak minden alkalmas völgyet, lan
kát, mert a nyárfásítással nagyobb
fáradság árán is érdemes foglalkozni.
Az erdőnkívüli fásítások szakszerű
lebonyolítása érdekében a szó szoros
értelmében minden egyes suháng el
ültetésénél jelen volt az erdészet egyegy dolgozója.

21
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

nyilvánvaló, hogy a jövőben csak
akkor szabad veszélyes vagonrako
mányt kirakni, ha a rakományt két
oldalt kötéllel biztosítják.

Kinevezés. Az Országos Erdészeti
Főigazgatóság vezetője, Boér Feren
cet, a zamárdi erdőgazdaság igazga
tói teendőinek ellátása alól felmen
tette és egyidejűleg kinevezte a Furnír- és Lemezművek igazgatójának.
— Ugyanakkor a zamárdi erdőgaz
daság eddig főmérnökét, Zelnik Ist
vánt a zamárdi erdőgazdaság igazga
tójává nevezte ki.

Levizsgáztak az első fűrész- és le
mezipari szakmunkások. A Budapesti
Fűrészeknél és a Hárosi Falemezműveknél közel száz dolgozó tett szak
munkás vizsgát. A múlt év- elején
megindult szakmunkásképző tanfolya
mokon egyébként közel 500 dolgozó
vett részt a fűrész-, lemez- és láda
ipari vállalatoknál.
Az erdőgazdálkodást sértő cselek
ményekkel kapcsolatosan az állami
erdőgazdaságok feljelentési és kép
viseleti teendőinek ellátásáról adott
ki 8/1960. szám alatt utasítást az Or
szágos Erdészeti Főigazgatóság veze
tője. Az utasítás az Erdészeti Értesítő
ez évi 11. számában jelent meg. Mel
lékletében szabályozza a feljelentés
és a képviselet általános rendjét, az
erdőgazdálkodást sértő cselekmények
bejelentésének módját, a feljelentés

sel kapcsolatos tennivalókat, az erdő
gazdaság központjának feladatait az
erdőgazdálkodást sértő cselekmé
nyekkel kapcsolatban, valamint az
ilyen cselekmények nyilvántartásá
nak rendjét.

Erősen fejlődik a kínai faipar.
A legújabb tervek szerint a kínai
faipar termelését a következő idő
szakban erősen növelik. 1962-re a
fűrészanyag-termelés eléri az évi
24—30 millió köbméter, a furnérlemezgyártás a 700 000 köbmétert. A
kínai farostlemezgyártás is roham
léptekkel fejlődik és 1962-re már
el akarják érni az 1,6—2 millió
tonnát.

Szerencsés végű baleset érte a Sze
gedi Falemezgyárnál Káity Ferenc
rönkmozgatót. Vagonkirakás közben
a rönköt lekötő vasdrót elszakadt és
a rönk lezúdult a vagonból. Káity
el akart ugrani, de a lezúduló rönk
leütötte lábáról. A már kirakott rön
kök közt levő gödörbe esett s így
védve volt a felette lezúduló mint
egy harminc rönktől. A kórházban
megállapították, hogy csak könnyű
zúzódásokat szenvedett a karján és
a lábán. A vizsgálat szerint a balese
tért senkit sem terhel felelősség, de

Ipari donga termelése terven felül.
Az OEF anyaggazdálkodási főosztá
lyának tájékoztatása szerint export
hordók gyártása céljára a Mechani
kai Hordógyárak a tervezettnél na
gyobb mennyiségű ipari dongára van
szüksége. Ezért az ipari donga terv
számot túl lehet teljesíteni. Azok az
erdőgazdaságok pedig, amelyek ipari
donga termelést nem terveztek, de
kellő kapacitással és megfelelő
anyaggal rendelkeznek a termelés
hez, terven felül vállalhatnak ipari
dong a-termelést cserből, akácból és
bükkfából. A méreti és minőségi elő
írásokra vonatkozóan az Erdészeti
Értesítő ez évi 9. száma ad tájékozta
tást.

Az erdőgazdasági felügyelők cél
jutalmazásáról és munkateljesítésük
nyilvántartásáról intézkedik az OEF
vezetőjének 9/1960. számú utasítása.
(Megjelent az Erdészeti Értesítő ez
évi 12. számában.)
Marokkó erdőségei. Marokkó öszszes területének mintegy 10 százalé
kát borítja erdő. Ezek főleg a Kö
zép- és magashegységben terülnek
el. Kisebb részük pedig a Mamorakörnyéki világhírű paratölgyes sík
vidéken, ebből 80 000 hektár mester
ségesen telepített erdő. Az egyéb te
rületeken a mesterséges erdők nagy
részt eukaliptuszok.

HASZNÁLJON ERRÄT! HASZNÁLJON ERRÄT!
Termelőszövetkezetek!
Állami Gazdaságok !
Állatorvosok !
FIGYELEM!
Az

E R R A

antibiotikum tartalmú takarmánykiegészítő a sertés és ba
romfi növekedését meggyorsítja,
a tojáshozamot és a kelési eredményt emeli,
az ellenálló- és életképességet növeli, a takarmány értékesí
tését javítja,
használatával az állati fehérje egy része olcsóbb növényi fe
hérjével helyettesíthető.
100 kg takarmányhoz (szárazanyagra számítva) 20—30 dkg

Gyártja és forgalomba hozza vállalatok,
állami gazdaságok, termelőszövetkezetek
részére 54,50 Ft-os kg-kénti bruttó terme
lési áron az
ÁLLAMI VAKCINATERMELÖ INTÉZET
Budapest, XIV., Zászlós u. 31—33

Földművesszövetkezetek és viszonteladók
részére 58,30 Ft-os nagykereskedelmi áron
a Kertészeti Magtermeltető és Vetőmag
ellátó (Budapest, VII., Rottenbiller u. 33.)
Egyéni vásárlók beszerezhetik a földmű
vesszövetkezeti boltokban, vetőmagbol
tokban és baromfikeltető állomásokon
kg-onként
67 Ft-os fogyasztói áron

Forgalomba kerül: 0,3, 1, 2. 10 és 20 kg-os
csomagolásban.

E R R Á T
kell adagolni (elkeverni).

HASZNÁLJON ERRÄT! HASZNÁLJON ERRÄT!
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Átfeküdt az erdeifenyő mag
A kezelésem alatt álló Ugod előerdői csemete
kertben 1958 folyamán á szokottnál gyengébb ered
ményeket értem el a rendkívüli időjárás rriiatt.
1959 tavaszán aztán érdekes megfigyelést tettem,
amely — véleményem szerint — szorosan össze
függ az előző évi szokatlan időjárással. Az 1958
késő tavaszán elvetett erdeifenyő mag egy része át
feküdt és csak 1959-ben kelt ki. Csaknem negyven
éves erdészeti munkámban még ilyent nem tapasz
taltam, s nem is hallattam ilyenről, ezért tartom
szükségesnek tapasztalataim közlését.
Az 1958. évi időjárás — amint már említettem
— Ugodon is rendkívüli volt. Március 23—25-ike
között a késői hóesés földjeinkre kb. 15 cm magas
hótakarót borított, amely pár nap múlva elolvadt,
de április 4-én újra kb. 20 am-es hó esett. A fel
ázott csemetekertben sokáig nem lehetett vetni, az
erdeifenyő vetése is május első napjaira maradt.
Ezután rendkívüli szárazság következett, májusban
mindössze 8 mm csapadék volt. Június első felé
ben is összesen 13 mm eső esett. Az elvetett mag
csak igen hézagosán és nehezen kelt. A tény észidő
alatt összesen 326 mm csapadék volt, amelyből kb.
100 mm július 11—12-én esett le. Őszre a hézago
sán kelt csemeték átlagos méretűek lettek.
A feladat kétéves magágyi csemete nevelése

volt. Az elmúlt év tavaszán a hézagos vetési sorban
kelni kezdett az 1958 május elején elvetett erdei
fenyő mag. Egész évben figyeltem az azonos mag
ról számazó másod- és első éves, valamint az 1959.
évi vetésből származó első éves erdeifenyő cseme
ték fejlődését.
Augusztus végén, a csemeteleltározásokkor a
következő volt a helyzet:
Törzs

Másodéves magágyi csemete

hossza
cm

vastagsága
mm

Gyökér
hossza,
cm

15—20

5 —7

22—28

Átfekvő magból származó
csemete ..............................................

4— 6

1,5—2

G—15

1959. évi vetésből származó
csemete ..............................................

5— 7

2 —3

9-20

A tenyészidőszak végén a kétéves magágyi
csemete törzshossza 20—25 cm között volt, míg az
átfekvő magból származóé 6—8 cm körül. A fény
képen az előtérben az átfekvő magból kelt, míg
hátrább az ugyanazon sorban levő 2 éves magágyi
csemeték láthatók. A kép 1959 decemberében ké
szült.

Az adatok azt mutatják, hogy az átfekvő mag
ból származó csemeték méretei még az 1959. évi
vetésből származók méreteit sem érték el. Az át
fekvő magokból származók kelés után sárgultak
voltak és az volt a gyanúm, hogy hamarosan el
pusztulnak. De kinőtték magukat s november vé
gén felvették az erdeifenyő szokásos lilás színét. Az
egy sorban levő két- és egyéves erdeifenyőket
azonban ma is meg lehet különböztetni nemcsak a
méreteik, hanem a színük alapján is.

A csemetekert sekély termőrétegű rendzinán
van, az Erdészeti Tudományos Intézet létesítette
kísérleti célra, de üzemi munka is folyik benne.
Vetésre annak idején helyi származású és pergetésű magot használtunk, használati értéke 94%-os
volt.
Somos Károly

erdész, Ugod

A kép előterében az átfekvő magból kelt csemeték

1960-ban számos érdekes kiállítást ren
dez a Mezőgazdasági Kiállítási Iroda.
Mivel
idén nem lesz országos mezőgazdasági
kiállítás,
öt megyei városban megyei kiállításokat
szerveznek a megyék közreműködésével,
hogy lemérhessék egy-egy tájkörzet fej
lődését. Az első vidéki kiállításra június
elején kerül sor Debrecenben, majd ezt
követi a nyár folyamán a pécsi, a szé
kesfehérvári, a kecskeméti és a szegedi.
Valamennyi vidéki kiállításon az er
dőgazdaságok is bemutatják eredmé
nyeiket,
legújabb gépeiket, s mindazokat az új
módszereket, amelyeket ma már rend

a

mezőgazdasági kiállítás vidéken
szeresen alkalmaznak az erdőművelésben.
Moszkva és Varsó után májusban ren
dezik meg Budapesten a
nemzetközi műszerkiállítást,
amelynek keretében a legkiválóbb ma
gyar, csehszlovák, lengyel, német és
szovjet mezőgazdasági műszereket állít
ják ki a Technika Házában.
Részt veszünk természetesen külföldi
kiállításokon is. A Német Demokratikus
Köztársaság meghívására ott leszünk leg
kiválóbb termékeinkkel

lipcse—markkleebergi mezőgazda
sági kiállításon.

A német szakemberek kérésére nem
hiányoznak majd pavilonunkból a magyar
erdőgazdaságok eredményeinek a bemu
tatói sem, valamint az Endrőd község
fejlődését ismertető dioráma, amely a
község fásítási programját is ismerteti.
Hatalmas tablóról ismerhetik meg ezen
kívül a látogatók

Magyarország

vadászati

lehetőségeit.

A tavasz folyamán hozzákezdenek a
magyar szakemberek az 1961-ben Er
furtban megrendezésre kerülő nemzet
közi kiállítás magyar pavilonjának ter
vezéséhez is.
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R jövő mérnökei az asztalos-műhelyben
Teherautó kanyarodik be a gyár
kapuján, a kocsiba szerelt padokon
fiúk és lányok ülnek.

Szabó Ferenc oktató magyarázza a hall
gatóknak a munkadarab elkészítési
módját

Épületasztalos Ipari Vállalat főmér
nöke, egyetemi tanársegéd és hang
jából a házigazda szívélyessége csen
dül ki.
— örülünk — folytatja —, hogy az
Erdőmérnöki Főiskola faipari hall
gatói addig, amíg nem lesz saját tan
műhelyük, nálunk végzik a műhely
gyakorlatokat. Ügy érezzük, így az
üzemünk is hozzájárul ahhoz, hogy
a következő években minél alaposabb
képzettségű szakemberekkel gazda
godjék a faipar.
Amíg a mérnökhallgatók az öltö
zőben magukra veszik a munkaru
hát, Szabó Dénes tanszékvezető egye
temi tanárral beszélgetünk,
— Az utóbbi időben — vázolja a
műhelygyakorlatok célját — észre le
hetett venni, hogy gyakorlati téren
a mérnökök felkészültsége nem volt
teljesen kielégítő. A leendő mérnö
köknek már az egyetemen megfelelő
gyakorlati képzést kell kapniok s
ennek egyik része a faipari műhely-

Magyar Ákos a gyaluval ismerkedik

gyakorlat. A hallgatók négy év alatt
szakmunkási kiképzést is kapnak.
Az oktatás menete — amelynek te
matikáját Mayer elvtárs dolgozta ki
— olyan, hogy az ún. fakötésektől
kezdve a gépi munkákon, a felületi
megmunkáláson keresztül gyárt
mánydarabok készítéséig és gyárt
mánytervezésig, a szerkezettani prob
lémák megismeréséig minden mun
kafolyamatot megismernek a hallga
tók. Az utolsó félévben már vizsgadarabokat, dohányzóasztalt, könyv
állványt, szekrényt, ajtót készítenek
önállóan a hallgatók. A fiatal mérnö
kök így a bútoriparban, az épület
asztalosiparban, a vagongyártásban
egyaránt jól megállják a helyüket.
7- Örvendetes — folytatja Szabó
Dénes —, hogy a faipari tagozatra je
lentkezett hallgatók száma megsok
szorozódott. Az előző években csak
hárman-négyen, most pedig 49-en
iratkoztak be. Ezzel együtt kell jár
nia a faipari felsőoktatás színvonal
emelkedésének is. A mi tanszékünk,
a faipari géptani tanszék volt a főis
kolán az első faipari tanszék. Tan
székünk részt vesz a faipari tagozat
szervezésének munkájában. A fatech-

llaraszti Sándor és Somfalvi György má
sodéves faipari mérnökhallgatók a minta
szekrényen dolgoznak

nológia és lemezipari tanszék már
működik, de a harmadik tanszék, a
bútor- és épületasztalosipar még
hiányzik. Ennek felállítását erre az
évre tervezi az igazgatóság. A tanul
mányi eredményekről megemlíte
ném, hogy a második évfolyam a leg
jobb, átlagos eredménye 4,14. Ez an
nak tulajdonítható, hogy ebben az
évfolyamban van a legtöbb techniku
mot végzett hallgató. A III. évfo
lyam tanulmányi átlaga 3,77, leg
gyöngébbek az „elsősök” 3,65-ös átla
gukkal.
Beszélgetésünk közben a hallgatók
már elfoglalták helyüket a munka
padok mellett a kitűnően felszerelt,
tágas, világos tanműhelyben. Az or
szág legkorszerűbb épületasztalos
ipari vállalatához valóban méltó a
tanműhely is. A bejárathoz legköze
lebb eső pad mellett szőke kislány
áll, Posch Paula.
— Hogyan lett „faiparos”? — kér
dezzük tőle.
— Tulajdonképpen a faipar kémiai
oldala érdekelt, a farostlemez, a for
gácslap-gyártás s éppen, amikor

Alpár Tibor másodéves faipari mérnök
hallgató az általa készített fogazást
vizsgálja

érettségire készültem, hallottam, hogy
új szak nyílt a főiskolán, örömmel
jelentkeztem.
Érdekes, hogy a legújabb techno
lógia mennyire a fiatalok érdeklődé
sének előterében áll. Alpár Tibort
szintén a farostlemez és forgács
lap-gyártás vonzza legjobban a
„szakmához”, szorgalmasan tanul
mányozva az erre vonatkozó szovjet
és német szakirodalmat s nyári gya
korlatra a szombathelyi faforgács
lap-gyárba szeretne menni. Ugyan
csak a forgácslapgyártásban vagy a
lemeziparban szeretne majd elhehelyezkedni Haraszti Sándor, Simó
Áron, Somfalvi György, akik mind
hárman az újpesti technikumból
jöttek a főiskolára jeles érett
ségivel s mindeddig itt is megőriz
ték jeles eredményüket. Kalmár Zol
tánt viszont a hatalmas óceánjárók
érdeklik, hajógyári mérnöknek ké
szül. örömmel említi, hogy félévi
eredménye már jeles volt — az első
két évben jórendűségig vitte csak —
s ezt a rendszeres műhelygyakorlat
nak tulajdonítja.
— A gyakorlati munkának az el
méleti oktatásban is nagy hasznát
látjuk — mondja.
, Mielőtt kilépünk a műhely kapu
ján, Szabó Dénes professzor még
megjegyzi:
— Szeretnénk, ha a faipar figye
lemmel kísérné a főiskola oktatási
munkáját, a szakemberek tanáccsal,
bírálattal támogatnának bennünket,
s a nyári gyakorlatokon minél beha
tóbban foglalkoznának hallgatóink
kal. Munkánkat nagyban segíti az,
hogy a FATE oktatási bizottsága idő
ről időre megvitatja a faipari tago
zat oktatási problémáit. Tagozatunk
még fiatal, de úgy akarjuk kivenni
részünket oktatási és kutatási mun
kából egyaránt, hogy mielőbb fel
zárkózzunk a nagymúltú erdészeti
tanszékek mellé.

24
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Nemcsak a tsz-ek
— a tsz-községek fejlesztését is segíti
a Tanulmányi Erdőgazdaság
Büszkék és joggal büszkék a sop
roniak a kopházi termelőszövetkezet
[leendő majorterületének fásítására.
Az öt sorba, 5X5-ös kötésben ülte
tett óriásnyáras, a juhar, hárs, dió és
erdeifenyő töltelékanyaggal valóban
megérdemli a mintafásítás elneve
zést. A gazdaság ezt a mintafásítást
április 4-i ajándéknak szánta az ál
tala patronált termelőszövetkezetnek,
de a „minta” jelző arra is utal, hogy
a gazdaság csak első lépésnek te
kinti a kopházi tsz fásítását, ennek
mintájára folytatja majd a többi ter
melőszövetkezet fásítását is.
— Úgy érezzük — mondja Sallai
Ferenc igazgató —, hogy meglehető
sen egyoldalú lenne a tsz-eknek nyúj
tott segítségünk, ha csupán a szerfás
épületekre szorítkozna. Sok más vo
natkozásban is hozzá akarunk járul
ni nemcsak a termelőszövetkezetek,
hanem a tsz községek fejlesztésé
hez is.
Nézzük, milyen elképzelései, tervei
vannak ezzel kapcsolatban a tanul
mányi erdőgazdaságnak. A kopházi
és a szintén most befejezett ágfalvai
mintafásításról ankétot rendez a ter
melőszövetkezetekkel. Az erdőgazda
ság meg akarja ismerni a tsz vezetői
nek, agronómusainak, tagságának a

véleményét, kívánságait és ősszel,
jövő tavasszal minél több tsz-ben kí
ván hasonló módon fásítani.
Az erdőgazdaság már korábban
megkezdte a községfásítási térképek
és tervek elkészítését. Június 30-ára
befejezi a soproni járás feltérképezését, azután a munkát kiterjeszti a
gazdaság területén levő 46 községre.
A községi tanácsokkal szorosan
együttműködve alakítja ki a község
határok új, kulturált arculatát. A
községi tanácsok a gazdaság térképei
alapján már úgy készíthetik el köz
ségpolitikai terveiket, hogy pontosan
látják, hová mennyi, és milyen állo
mányú erdőt lehet telepíteni. Figye
lembe vehetik a vásárterek, futballpályák, szérüskertek, tanyák fásítá
sát. Az erdőgazdaság minden körül
ményt szem előtt tart a községfásí
tási tervek készítésénél. így például
gondoskodik jobb, dúsabb méhlegelőkről.
Nemcsak az üzemi fásítási, hanem
az erdőnkívüli fásítási tervek, térké
pek elkészítésénél is nagy segítségére
van az erdőgazdaságnak a termőhely
feltáró csoport, amely eddig még
csak a soproni Tanulmányi Erdőgaz
daságnál alakult meg. A termőhely
feltáró csoport tavaly a hegyvidéki
erdészetnél kezdte meg a munkát, de
éppen a tsz községek fásítása érdeké
ben most áttette működési területét
a Sopron-környéki erdészetbe. Csapody István, a termőhely fel táró cső-

Erdőnevelési, gépesítési
tapasztalatcsere a Mecsekben

A Hárosi Falemezművek
nemrégiben
üzembe helyezett láncos transzportőrje;
faipari üzemeinkben az első ilyen lánctranszportőrt az üzem műszaki kollektí
vája tervezte, s nagyrészt hulladékanya
gok felhasználásával készítették el a dol
gozók. Jelenleg két keretfűrészt táplál,
műszakonként több mint száz köbméter
rönköt szállít. A 47 méter hosszú szalag
haladási sebessége percenként 15,6 méter.
Házi előállítása mintegy 45 ezer forintba
került. A műszaki kollektíva most fűrész
áru továbbító szerkezetet tervez a keret
fűrésztől a hossztolóhoz
(Michalovszky István felvétele)

Az Országos Erdészeti Főigazga
tóság támogatásával rendezte meg
a pécsi erdőgazdaság április 27—
28-án országos erdőművelési gépe
sítési tapasztalatcseréjét. Huszon
három erdőgazdaság kiküldöttjei
vettek részt a tapasztalatcserén.
Első nap a bólyi erdészet, második
napon a hetvehelyi erdészet terü
letén tekintették meg működésben
a talaj előkészítés, a vetés, az ülte
tés, a csemete- és suhángkiemelés
gépeit és más erdőművelési gépe
ket. A tapasztalatcsere hasznos és
sok tekintetben irányt mutató ta
nulságaira lapunk legközelebbi
számában visszatérünk.

AZ ERDŐ
MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÄRA:
egy évre 60 Ft, félévre 30 Ft

port vezetője a gazdaság jól felsze
relt talajkutató laboratóriumát is ve
zeti s egyik legfőbb törekvése, hogy
minél több nyárfásításra alkalmas
területet tárjon fel. A gazdaság nem
régiben 800 rezgőnyár hibridet ka
pott az ÉRTI sárvári nyárfakutató
állomásától. Az Erdőmémöki Főis
kola hallgatóinak segítségével 500
hibridet hegyvidéki, 300-at pedig sík
vidéki területen ültettek el, hogy kü
lönféle kitettségű helyeken, külön
böző fiatalosokban tanulmányozhas
sák a viselkedésüket.
Az erdőgazdaság igyekszik kielégí
teni az állami gazdaságok, termelő
szövetkezetek egyre növekvő nyár
igényét. Ennek eddig gátat vetett az,
hogy kicsiny, mindössze 2 holdas
nyárcsemete kertje volt. A lózsi ter
melőszövetkezet most — a jó együtt
működés egyik megnyilvánulásaként
— 5 holdat átadott a gazdaságnak
nyárcsemete termelés céljára. így
jövő tavasztól már sokkalta több
nyárcsemetét és suhángot adhat a
gazdaság a tsz-eknek, állami gazdasá
goknak. Kérdéses azonban így is, mi
lyen mértékben tudja kielégíteni a
rohamosan növekvő igényeket. Az
idei Fásítási Hónapban is már há
romszor annyi igény merült fel, mint
a múlt évben. De éppen a Fásítás
Hónapjának sikere, az úttörők, a
KISZ-szervezetek, de a társadalom
szinte egyöntetűnek mondható meg
mozdulása, segítő készségének szám
talan megnyilvánulása ösztönzi az
erdőgazdaságot arra, hogy a közösség
segítségére támaszkodva a legna
gyobb feladatokra is vállalkozzék a
szocialista megye szocialista erdő
gazdálkodásának kialakítása érdeké
ben.
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fö.alátl (Látogatás

a Német Demokratikus Köztársaság erdőgazdaságainál
írta:
DR. VÁGÓ ÖDÖN

az Országos Erdészeti Főigazgatóság elnöki főosztályának vezetője

1960. április közepén 4 tagú
magyar erdész delegációval jártam
tanulmányúton a Német Demok
ratikus Köztársaságban. Felada
tunk volt általános tanulmányokat
folytatni a német erdőgazdálko
dásról, különös tekintettel az erdő
gazdaságok és termelőszövetkeze
tek kapcsolatára, szervezeti és jogi
kérdésekre.
Kéthetes ott tartózkodásunk
alatt a német elvtársak igyekez
tek a legnagyobb segítséget nyúj
tani ahhoz, hogy feladatunkat ma
radéktalanul elvégezhessük. Min
den kérdésünkre a legmélyreha
tóbb, legalaposabb felvilágosításo
kat adták meg. Tárgyalásainkat
Berlinben folytattuk, gyakorlati
tanulmányainkat pedig a hallei
kerületben a Harz-hegységfoen
végeztük. A fentieken kívül felke
restük az eberswaldei Erdőmér
nöki Főiskolát és meglátogattuk
az Erdőrendezési Intézetet Potsdamban. Vendéglátóink szívessé
gét bizonyítja, hogy a szakmai
utakat minden esetben összekap
csolták kulturális létesítményeik
megismertetésével is.
Beszámolómban igyekszem ké
pet adni a Német Demokratikus
Köztársaság erdőgazdálkodásának
jellemzőiről és néhány olyan álta
lunk tapasztalt jelenségről, ame
lyek előttünk ismeretlenek, vagy
amelyeket érdekesnek tartok.
A Német Demokratikus Köztár
saság erdőterülete a legutóbbi,
es
1957adatok szerint 2,935 000
hektár.
Az ország területének kb. 27.
százalékát borítja erdő. A faállo
mányban 1947-ben — az újjáépí
tés faanyag igényeinek kielégí

tése következtében — mintegy 20
százalékos csökkenés következett
be. Jelentős mértékben foglalkoz
tatja az erdőgazdálkodás irányító
szerveit a fásítás kérdése és ter
veik szerint kb. 200 000 ha-t kí
vánnak megfelelő helyeken az el-

A magyar erdészküldöttség Willerodeban
(Harz-hegység)

következendő években f ásítani.
De ugyanekkor foglalkoznak azzal
a gondolattal is, hogy 1965-ig
olyan erdőterületeket, — ahol rentabilisabb a mezőgazdaság, —
mezőgazdasági termelésre adja
nak át. Ilyen célra egyelőre kb.
15 000 ha területet jelöltek ki az
ország területén.
A minisztérium irányító funk
ciója mellett igen jelentős szerepe
van a 14 kerületi (megyei) tanács
nak. A kerületi és az alájuk tar
tozó körzeti (járási) tanácsok vég
zik az erdőgazdálkodás közvetlen
irányítását. A megyei tanácsoknál
mező- és erdőgazdasági osztályok
működnek, amelyek megfelelő al
osztályokra tagozódnak. A körzeti
tanácsokon belül egy erdészeti elő
adó foglalkozik az erdőgazdaságok
közvetlen irányításával.

A Német Demokratikus Köztár
saság területén összesen 94 állami
erdőgazdaság van.
Kz erdőgazdálkodással kapcso

latban röviden foglalkozni kívá
nok a termelőszövetkezeti mozga
lom kérdésével is, mert ez sok vo
natkozásban szorosan összefügg
az erdőgazdálkodással.
A termelőszövetkezeti mozgalom
szervezése 1952-ben indult meg.
A termelőszövetkezetek jelentős
része — szövetkezeten belül —*
erdőgazdálkodást is folytat. Olyan
termelőszövetkezeteknél, ahol az
erdőterület aránylag kicsi, ott több
szövetkezet végez közös erdőgaz
dálkodást. így pl. az általunk meg
tekintett willerodei gazdaság hét
termelőszövetkezet összevont er
dejében gazdálkodik. Meg kell je
gyezni, hogy csupán erdőgazdaság
gal foglalkozó termelőszövetkezet
nem alakult.
A mezőgazdaság szempontjából
,,történelmi“ időket éltünk át ott
tartózkodásunk alatt. ) Amikor
megérkeztünk a Német Demokra
tikus Köztársaság területére, kö
zölték, hogy a 14 kerületből 9 már
egységesen a kollektív gazdálko
dás útjára lépett. Három nap
múlva már csak két kerület — a
drezdai és a Kari Marx Stadt-i
volt hátra. A húsvéti ünnepekre
pedig a Német Demokratikus Köz
társaság valamennyi kerületének
mezőgazdasága szocialista jelle
gűvé vált.

Találunk ma még a Német De
mokratikus Köztársaság területén
is erdőbirtokossági társulatokat.
Ezeket két csoportba oszthatjuk:
a) Egy jelentékeny kis százalék
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bán megmaradt régi közbirtokossági jellegű, évszázados marad
vány.
b) Az 1945-ös földosztás után
alakult ún. erdőbirtokossági tár
sulat, amely a nagybirtokok felosz
tásából keletkezett. Azok az erdő
birtokossági társulati tagok, akik
eddig nem léptek be a termelőszö
vetkezetbe, továbbra is közös tár
sulati gazdálkodást folytatnak.
Meg kívánom jegyezni, hogy az
erdőbirtokossági társulatok; megH
alakulásánál semmiféle területi
maximálás nem volt.
Beszámolóm további részében
az erdőgazdaságok szervezeti kér
déseit ismertetem. Példaként a
wipprai erdőgazdaságot hozom fel.
Ez az erdőgazdaság kb. 20 000
hektár területen
gazdálkodik,
amely 16 000 hektár állami és 4000
hektár társulati és magánerdőt
foglal magába. Az erdőgazdaság 4
főerdészetre és a főerdészetek 30
erdészkerületre tagozódnak. Az
erdészkerületek közül 23 kerület
kizárólag állami erdőt foglal ma
gába. A fentmaradó hét kerület
pedig a magán- és társulati erdők
kezelését látja el. Egy főerdészet
kb. 4500—5000 hektár területen,
egy erdészkerület kb. 6—750 hek
tár területen működik. Nem ér
dektelen, ha megnézzük ugyanen
nek a területnek a felszabadulás
előtti birtok megoszlását is, 1945
előtt a terület 50 százaléka állami
erdő, 45 százaléka nagy- és egy
házi erdőbirtok, 5 százaléka pedig
kisparaszti erdőbirtok volt.
Az erdőgazdaság termelése je
lenleg már 95 százalékig gépesítve
van. Szállítási kapacitását 50 szá
zalékig saját eszközeivel fedezi.
Az erdőgazdaság munkásainak
kétharmad része 50 év felett van
és így komoly veszélyt jelent a
kiöregedés következtében jelent
kező munkáshiány. Ezen további
műszaki felesztéssel és tervszerű
munkásképzéssel kívánnak segí
teni. A wipprai erdőgazdaság je
lentős mértékben foglalkozik a
melléktermékek termelésével is.
Ezek közül kiemelkednek a követ
kezők: kerítések, épületek, istál
lók a termelőszövetkezetek részé
re, seprő-gyártás.
Külön vizsgáltuk meg a társa
dalmi tulajdont ért károk kérdé
sét. A károk összege jelentékeny
mértékben kisebb, mint nálunk
Magyarországon. Ez részben abból

származik, hogy az ország sokkal ebenswaldei főiskolát tekintettük
jobban van fával ellátva, tehát meg, amely évenként kb. 25 hall
kevésbé hiánycikk. Hozzájárul gató részére adja ki a mérnöki dip
ehhez még az is, hogy erős a belső lomát.
ellenőrzés, bár az erdészek nincse
Megtekintettük továbbá a pots
nek fegyverrel ellátva. Jelentős dami Erdőrendezési Intézetet,
nek minősíthető a lakosság társa amely 1955-ben vált ki a miniszté
dalmi ellenőrzése és az egyes tol riumból és lett önállóvá. Az inté
vajok ellen való határozott és zetnek négy munkacsoportja mű
gyors fellépése, valamint a rendőri ködik: Schwerinben, Drezdában
szervezetek munkája. Érdekes, Weimarban, Potsdamban.
hogy az erdészek az egyes kisebb
Az intézet kb. 600 fővel dolgo
erdei szabálysértéseket, lopásokat zik. Jelenleg az állami erdőterüle
azonnali helyszíni bírságolással, tek üzemtervezésével és termőhely
ún. blokkrendszerrel oldják meg, feltárásával foglalkoznak. Terveik
úgy, mint nálunk rendőreink — szerint a termelőszövetkezeti erdő
az utcai szabálytalan közlekedők területek feldolgozását csak ezu
esetében — teszik.
tán, 1963-ban kezdik majd meg. A
Az erdőgazdálkodás belső ellen módszer kidolgozása most van fo
őrzését javítja az a körülmény, lyamatban. Megtekintettük az in
hogy a számviteli revizorok nem tézet laboratóriumát is és meg
az erdőgazdaság, hanem a pénz szemléltük a légi felvételek kiér
ügyminisztérium állományába tar tékelésére alkalmas különböző
toznak és az is fizeti őket.
műszereiket.
Az eddig elért eredményekhez
A német mező- és erdőgazdaság
jelentős segítséget nyújtott az előtt jelenleg a párt és kormány
egész Német Demokratikus Köz nagy célkitűzése áll: elérni és túl
társaság területén a Német Szoci haladni a nyugati kapitalista álla
alista Egységpárt, amely lehetővé mok ma még magasabb termelési
tette, hogy minden erdőgazdaság átlagát. Az erdőgazdaságok és ter
nál a párt központi apparátusa melőszövetkezetek versenyben ál
által fizetett, függetlenített várt lanak a feladat megoldásában.
titkár működjék, aki az erdőgaz Ahogy kéthetes ott tartózkodás'
daság központjában végzett párt alatt mi láttuk, a Német Demokra
munkái a mellett az alárendelt tikus Köztársaság erdő- és mező
üzemi szervek pártszervezeteinek gazdaságának dolgozói ezt a cél
is instruktora.
kitűzést igen komolyan vették,
Németországban két felsőfokú szívügyüknek és hazafias köteles
mérnökképző főiskola van, a ségüknek tekintik. El akarják és
Drezda melletti Tharandt és a Ber el is fogják érni!
lin melletti Eberswalde. Ezek a fő
Ennek a célkitűzésnek sikeres
iskolák a mi soproni Erdőmérnöki megoldásához a magunk részéről
Főiskolánkhoz hasonlóan diplomás ezután is eredményes jó munkát
mérnököket képeznek ki. Mi az kívánunk.

Kiváló motorfűrészes teljesítmények
a győri erdőgazdaságban
A győri erdőgazdaság motorfűrészesei a felszabadulási verseny során
vállalták, hogy tervüket idén 25 szá
zalékkal túlteljesítik. Az eddigi ered
mények értékelése azt mutatja, hogy
a vállalásukat máris 104 százalékra
teljesítették, amennyiben az éves
terv 33 százalékánál tartanak. A
legjobb eredményt elért MRP motorfűrészesek: Major Károly (hansági
erdészet), 2526 köbméter, Némedi
Sándor (ravazdi erdészet) 2016 köb
méter, Kellei Imre (magyaróvári er
dészet) 1773 köbméter, Budai Ardrás
(győri erdészet) 1502 köbméter és
Madarász János (győri erdészet) 1495
köbméter. A legjobb eredményt elért
Druzsba-fűrészesek: Kiss János (rá
baközi erdészet) 1779 köbméter, Hor-

váth József (ravazdi erdészet) 1327
köbméter, Prenner Sándor (ravazdi
erdészet) 1084 köbméter.
Az erdőgazdaság átlagában az egy
üzemórára eső köbméter teljesít
mény 95 köbméterre emelkedett.
így vált lehetővé, hogy az erdőgaz
daság a súlyos munkaerőproblémák
ellenére is elérte az időarányos tervtelljesítést. A jó eredményeknek
egyébként egyik döntő tényezője
volt a központi javítóműhelyünk ki
váló munkája. A műhely dolgozói a
szükséges javítási munkákat mindig
soron kívül végezték el és így csök
kentették minimumra a munkakie
sést a gépeknél.
Holy Zoltán
Győr

4
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

Milyen nehézségekkel küzdenek
a bajai erdőgazdaság dolgozói
Erdőgazdaságunk a közbirtokossági erdők termelésével együtt ma
már
199 000 m3 bruttó fatömeget ter
mel évente,
s ennek megfelelő anyagmozgatási,
értékesítési, felújítási, ápolási fel
adatokat lát el. 1960/61-ben és 1961/
62-ben pedig még további 2—2%-kal
növekednek a kötelezettségei.
Területünk 20%-a optimális,
és nagy része jó nyártermő
hely; ez lehetővé teszi, hogy hoszszabb-rövidebb időn belül a mainál
lényegesen több fát adjunk az or
szágnak. De tekintetbe kell venni,
hogy munkáink 70%-át az örökké
bizonytalan hullámtéri területeken
végezzük.
Régebben, amikor a műszaki fej
lesztés még gyermekcipőben járt te
rületünkön, ez a bizonytalanság szá
mottevő károkat okozott, sok ipari
fa rekedt a rakodókon s esett minő
ségi romlásnak áldozatul, sok felújí
tás elmaradt stb. Ma már jobb a
helyzet, de sajnos alig van olyan
esztendő, amikor a változó körülmé
nyek a lehető legkedvezőbbre for
dulnának, annál gyakrabban válnak
teljesen kedvezőtlenné. Ez természe
tesen igen komolyan befolyásolja ter
veink mennyiségi teljesítését, nem
különben az önköltség alakulását.
Nem siránkozni akarunk. De sze
retnénk, ha mások is látnák, mi min
den akadályoz a folyamatos, kiegyen
súlyozott munkában?
Egy-két jellegzetesség kiemelése
hadd adjon képet arról
a nagy szélsőségességről, ame
lyet a Duna különböző vízállásai
okoznak,
s amelynek a kihatásait nemcsak so
rokban, hanem oldalak során át le
hetne ismertetni.
Jellemző például, hogy különösen
jégár esetében
sokszor alattomosan, rátörésszerűen,
igen rövid idő alatt zúdul be az ára
dat, s az egyébként száraz, teknősebb
részeket egyik óráról a másikra több

méter magas vízzel tölti meg. Ilyen
kor nincs más hátra, csak a mene
külés, mert az ember igen kicsinnyé
válik. Ha hosszabb ideig nem húzó
dik vissza az ár, bizony nem kíméli
a felújított területeket sem, s ha a
laposabb területeken még rövidebb
szárú csemetéket borít el, főleg me
legben, kész a katasztrófa. Suhángméretű fáknál már nincs ilyen baj,
de ezeknek is ritkán válik hasznára
a víz, minthogy a jégár kiemelheti,

Fáradságos, áldozatkész munkát követel
a faanyag védelme az árhullámok ellen

összetörheti őket, zöldár esetében pe
dig, ha a pangó víz nem tesz is kü
lönösebb kárt, elmarad az ápolás az
eliszaposodás és a szúnyogok kibír
hatatlan tömege miatt.
S ugyanilyen kíméletlen
az évenként rendszeresen több
ször megismétlődő árvíz
a termelési, mozgatási, értékesítési
munkákat illetőleg is. De sok jó ter
melés fekvő, kiközelített anyagát
szórta már szét a lábas erdőben, so
dorta más irányba az árvíz, mint
ahogy ezt két ábránk is illusztrálja!
Mindezek után, — de csak akkor,
ha már visszahúzódott a víz és vala
melyest felszikkadt a terület — kez
dődik ismét a hajrá, a megfeszített
munka, mivel az élet nem állhat
meg, s mert a feldolgozó üzemek kö
vetelik a magukét, mégpedig határ
időre.

Magától értetődik, hogy a komiszabb, magasabb árhullámok az élő
Duna partján, a kiemelkedő göröndökön kiképzett ún. „feladóállomá
sok” odaszállított faanyagát sem kí
mélik. Ezek megmentése a végve
szélytől, a Dunába való sodrástól
nemcsak nagy szakértelmet, de igen
fáradságos, áldozatkész munkát igé
nyel. Nem egyszer
még télvíz idején is előfordul
nak kényszerfürdések,
többé-kevésbé súlyos egészségi utó
hatásokkal. Ha ez csak egy rakodón
fordulna elő, talán nem lenne szóra
sem érdemes, de minthogy
nagyjából 60 ilyen „rakodója”
van az erdőgazdaságnak,
nagyon szükséges az éberség, a szak
szerűség, a józan ész és még így is,
itt is sokszor igen kicsi az ember!
Az árhullámok nem hagyják érin
tetlenül a Duna-ártér legalkalma
sabb szállító útvonalát, a vasutat
sem, s minthogy
ma már szerencsénkre, 58 kmnyi vasúttal rendelkezünk,
itt is gyakran ér bennünket költsé
ges, időt rabló kellemetlenség. Ké
pünk jól érzékelteti, hogy az árvíz
elvonulása után korántsem lehet rög
tön és újabb helyreállítási költségek
nélkül megindítani a forgalmat, bár
még mindig a vasúti szállítás a leg
biztosabb.
Az eddig felsorolt példák mind a
vízbőség okozta akadályokból adtak
ízelítőt.
Van azonban minden esztendő
ben olyan hosszabb-rövidebb idő
szak is —, amikor nincs víz,
illetve olyan alacsony szintű,
hogy a Duna mellékágait s a Siót
nem tudjuk használni. így az ezek
mellett fekvő igen komoly fatömeg
hiába áll készen értékesítésre. S
minthogy ilyen esetben sem állhat
meg a gazdasági vérkeringés, követ
kezik ismét a nagyobb szállítási tá
volságokból eredő költségesebb, több
időt igénylő szállítás, esetleg az élő
Dunán. A közölt felvétel tisztán mu
tatja az alacsony vízállás következ
tében még csónakkal is alig járható,
pedig egyébként vígan hajózható két

Az árvíz szétszórja és elsodorja a termelés kiközelített anyagát
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mellékág torkolatát. Ilyen vízállás
mellett még az élő Dunán is végtelen
körülményes, nehézkes és nem utol
sósorban a tervezettnél költségesebb
a hajórakás.
Utoljára hagytam
a jeget,
amelyik azonban éppen nem a leg
kisebb veszedelem. Ha a Duna zaj
lik, vagy beáll teljesen megbénítja a
folyami szállítást.

Budapestre érkezett
az Afrika-expedició érdekes anyaga
Az Afrika-expedició három tagja: Szunyoghy János, a Nemzeti
Múzeum zoológusa, Böröczky Kornél, a lovasberényi vadgazdaság igaz
gatója és Schuller Imre, a Budapest Filmstúdió operatőrje a gazdag
zsákmánnyal együtt április 25-én érkezett haza. Április 18-án érkeztek
fehérhajóval Genova kikötőjébe, ahová eléjük utazott Dénes István, az
OEF vadászati osztályának vezetője, az expedíció vezetője. A zsák
mányt ott átrakták az OEF hatalmas, erdész-emblémával díszített
tehergépkocsijára s ezzel szállították Budapestre.
Az Afrika-expedició értékes zsákmányát először az OEF június
3-án megnyíló vadászati trófea kiállításán mutatják be a közönségnek
a Mezőgazdasági Kiállítás főpavilonjában. Azután hozzákezdenek a
Nemzeti Múzeum új, állandó Afrika-kiállításának berendezéséhez,
amelynek felújítása az expedíció elsőrendű célja volt. A 6800 méter
hosszú színes filmtekercs felhasználásával készült, egész estét betöltő
Afrika-filmet októberben mutatják be. Az első magyar színes Afrika
film külön érdekessége, hogy kísérő zenéjét a helyszínen felvett eredeti
néger népzenéből, népdalokból állítják össze.

Vasúti pálya az árhullám elvonulása után

1959-ben négy árhullámunk volt,
minden következményével, a rend
kívül alacsony vízállás pedig 1959.
november 1-től egészen a zajlás meg
indulásáig tartott. A bajai mérce
szerinti legalacsonyabb vízállás 135

Vizsgák
az Erdészek Szolgálati Szabályzatából
Az ide vonatkozó utasítás alapján
az erdőgazdaságok igazgatói ez év
február 1-ig vizsgáztatták az Erdé
szek Szolgálati Szabályzatából a ha
tósági közegi munkakörben foglalkoz
tatott «dolgozókat. A vizsgák eredmé
nyének értékelése szerint az országos
átlag 4-es. A kiváló eredményt nagy
mértékben elősegítette, hogy az igaz
gatók komolyan foglalkoztak a vizs
gák előkészítésével, a vizsgákat meg
előzően erdészetenként konzultáció
kat tartottak, de a vizsgázók is felis

merték a tananyag elsajátításának
fontosságát. A vizsgára kötelezett
hatósági közegek száma 2798 fő volt.
Pótvizsgát tett 27 fő, és így össze
gezve eredményes vizsgát tett — a
betegség miatt kimaradtak leszámí
tásával —* 2754 fő. Ezek utólag, ez év
június 30-áig kötelesek a vizsgát le
tenni. Az átlagos eredményből érde
mes kiemelni a bajaink 4,8-as átlagos
vizsgaeredményét, a nyíregyháziak
4,5-es, s a székesfehérváriak, vala
mint a mátraiak 4,4-es kitűnő átlagát.

A Budapesti Ipari Vásár küszöbén
Jellegzetes dunaártéri táj árvíz idején. A
két mellékág torkolata még csónakkal sem
járható

cm, illetve 7 százalék volt. Érdekes
megjegyezni, hogy
a gazdálkodásunkat legjobban
szolgáló, tehát optimális vízállás
500 cm, illetve 40 százalék.
De ez csak ritkán tartós.
Szándékosan nem beszéltem ezút
tal az 1954. és 1956. évi rendkívüli
árvízről és annak kihatásairól, csak
a majd minden esztendőben megis
métlődő akadályokról, amelyek a 12
hónapos tervidőt lényegesen csök
kentik és a munkánkat megnehezí
tik.
Erdélyi János
igazgató.

Az OEF Szakszervezeti Híradójá
nak áprilisi számában Mosonyi Ist
ván főigazgatóhelyettes felszabadulá
sunk évfordulójáról emlékezik meg,
majd Keresztesi Béla főigazgató
helyettes 15 év erdőgazdálkodásá
nak eredményeit méltatja. Különösen
gazdag a híradó Külföldi Tapasztala
tok rovata, valamint a Kultúrrovat.

Néhány nap választ el bennün
ket az 1960-as Budapesti Ipari
Vásár megnyitásától. Serényen fo
lyik a munka: a BIV idén nagyobb
területen és minden eddiginél
tervszerűbb munkával készül fel
arra, hogy keresztmetszetét adja
hazánk ipari gazdálkodásának és

ugyanakkor méltó keretet biztosít
son a sok érdekes és gondolatéb
resztő külföldi bemutatónak.
A Vásár faipari része ismét al
kalmat ad arra, hogy az új típusú
bútorok seregszemléje legyen,
hogy ismét közelebb vigye a kö
zönséghez az új anyagok, a farost
lemez és a forgácslemez alkalma
zásával készült bútorokat, épület
alkatrészeket. Érdekes színfoltnak
ígérkezik — elsősorban faipari
szakmai szempontból — azoknak
a külföldi gépeknek a bemutatója,

amelyek a faipari gépgyártás leg
modernebb irányairól és eredmé
nyeiről adnak számot. így többek

között a francia kiállítók közt sze
repel az eddigiek szerint egy
Guilliet gyártmányú különleges
felépítésű szalagfűrész automati
kus előtolással. Ugyanez a cég sze
repel masszív felépítésű marójá
val. Egy nyugat-németországi ki
állító új kompresszoros szegező
géppel mutatkozik be. A gép egy
ütemben 35—65 milliméter mély
ségbe hajtja be a szöget. Ugyanez
a cég, Holz—Her márkájú gépei
között bemutat egy elektromos
kézi körfűrészt, amelynek különö
sen feltűnést keltő a balesetvé
delmi berendezése. Érdemes még
megemlíteni a milánói LEP-cég
sok érdekes kis gépjét: furó-maró
gépet, külön vágógépet a külön
böző farostlemezek és egyéb leme
zek szabására, elektromos fényező
és nagy teljesítményű, tizedmilliméterre állítható elektromos gya
lugépet.
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faipari vállalatokkal is. így pél
dául, ha szükséges, akkor a Fur
ni r- és Lemezművekkel gyorsan
tudjuk cserélni a rendelkezésünkre
álló anyagot: átvesszük a vékony
kanadainyár anyagot, amit mi
jobb kihozatallal tudunk hasznosí
tani és cserébe a Füriem veszi át
tőlünk a méretes egyéb nyárat
vagy fűzanyagot.
— A számszerű adatok is azt bi
zonyítják — folytatta Fenyvesi
igazgató — hogy a kooperációnk
az erdőgazdaságokkal jelentősen
javult és ez komoly mértékben
hozzájárult a népgazdasági érték
termelés növekedéséhez. Tíz év
alatt a fajlagos kihozatalunk mint
egy 10 százalékkal vált kedvezőb
bé, mint volt. Ebben természete

sen a mi jobb és szervezettebb
munkánk is nagy szerepet játszik,
valamint a fejlettebb technológia
kialakításában elért sikereink, de
nem tudtunk volna ilyen ered
ményt elérni, ha az erdőgazdasá
gok rönkszállításai nem lettek
volna olyan nagyjában-egészében kifogástalanok, mint ami
lyennek most már néhány év óta
mutatkoznak. Jellemző, hogy az
előhámozási selejtet a minimumra
tudjuk leszorítani, ez pedig igen

Jó a kooperáció az erdőgazdaságok
és a Gyufagyár között
Az elmúlt esztendőkben egyre
jobban kiépült az egészséges koo
peráció a szállító erdőgazdaságok
és a Gyufaipari Vállalat között. A
gyufagyártáshoz — a gyufaszálak
hoz és a gyufa dobozokhoz —
szükséges rönköt főleg a bajai és
a győri erdőgazdaság szállítja.
— Nagy segítségünkre voltak
tavaly év végén is — mondja
Fenyvesi Tibor, a Gyufagyár igaz
gatója — amikor a váratlanul je
lentkező többlet export igényt
kellett gyorsan kielégíteni. Idén is
65 millió doboz gyufát kell ex
portra gyártanunk, még pedig
úgy, hogy a kanadainyár igényün
ket nem növeljük. Ehhez azonban
árra van szükség, hogy az erdő
gazdaságok szállításaiknál a mi
igényeinket is gondosan szem előtt
tartsák, tehát ne az kerüljön hoz
zánk, amit már másra nem lehet
használni. Ez lényegében így is
van, mi sem mutatja jobban, mint
hogy minőségi kifogást alig kell

tennünk, azoknak százalék-aránya
jóformán elenyésző. Biztosítják a

szállító erdőgazdaságok azt is,
hogy — különösen a szegedi gyu
fagyár aránylag szűk rönkterére
való tekintettel — a szállítás
egyenletes legyen. Jó a kapcsola
tunk és az együttműködésünk a

jelentős anyagi eredmény, mert 2
százalékos doboz selejt csökkentés
is már 200—250 ezer forintos ered
ményjavulást jelent.
Üjabb
jelentékeny
pénzügyi
eredményjavulást várnak most a
gyufagyáriak a hámozási henge
rek további értékesítésének jó
megoldásától. Egy szalagfűrész

beállításával ezekből a hengerek
ből kis deszkákat készítenek és így
ládaelemként vagy kész ládaként
az eddigi ár sokszorosán tudják
majd hasznosítani.

Két műszak helyett „folytatólagos "műszak
öt számot jegyeztünk fel a váci
erdőgazdaságnál — öt hónap fagyártmánytermelésének alakulását: 439,
518, 396, 422 és 667 m3. Vagyis 1959
októberétől 1960 februárjáig 228 köb
méterrel emelkedett a fagyártmány
termelő üzemek teljesítménye. És ez
a mennyiség — mint a tapasztalatok
alapján ígérik — inkább emelkedni
fog, mint csökkenni, ha az új mód
szer a rendes kerékvágásba zökken.
Mi is ez az új módszer? Azelőtt a
fű részesek 8—10 órát dolgoztak, a gé
pek viszont csak 6—7 órát, mert a
többi idő mellékmunkákkal, anyag
előkészítéssel telt el. Most az arány
lényegesen megváltozott. Az embe
rek csak 8 órát dolgoznak, a fűrészek

viszont 11 órán keresztül egyfolytá
ban üzemben vannak. Hogyan? Az
eddigi 3 dolgozó helyett minden fű
résznél négyen vannak, mégpedig
olyan beosztásban, hogy ketten reg
gel 6 órakor kezdenek és dolgoznak
fél 3-ig, a másik kettő pedig 9 óra
kor kezdi és fél 6-kor végez. A mel
lékmunkákat 9 és fél 3 közt végzik
el, amikor mind a négyen a gép mel
let vannak. Az új módszert Gelányi
Antal és Herr Ferenc kezdte a nagy
marosi fagyártmánytermelő üzemben
s most már a gazdaság többi fűré
szese is átvette. Mint mondják, sok
kal termelékenyebb a munkájuk a
„folytatólagos műszakkal”, mintha
két műszakban dolgoznának.
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Műszaki pillanatképek a Szegedi Falemezgyárból
Qzinte nyári forróság volt. Az út
mentén, a villamosvágány mel
letti rétről tücsökszó hallatszott.
Egyébként csend mindenütt. Mint
először ideérkező utas azt hittem,
hogy elvétettem a házszámot. Csak
a hajlongó jegenyék mögött fedeztem
fel a célt.
Néhány perc múlva már kettesben
lépdeltük a Szegedi Falemezgyár
területén Siklósi Istvánnal, ö század
szór és először.
Nem volt hosszú a látogatás. Egy
délután alatt éppen hogy körülnéz
hetett az ember. Ezért csak futólag
tekinthetek végig a Szegedi Falemez
gyár életén.
*
A frikai vendégek érkeztek. A két-

három tonnás „feketék” lekerül
tek
a
nyitott
tehervagonokról,
majd tovább az üzembe. A koráb
ban érkezett okúmé, mahagóni rön
kök egymásra rakva várakoztak
már. De szép számmal tornyosultak
— noha sokkal szerényebben — a
hazai rönkök is. Nyír, bükk és a
többiek hallgattak a nagy rönkté
ren. Csak egy-egy pattanás s az ol
dalukból kiszökött friss hajtás mu
tatta, hogy él és „dolgozik“ a sok
rönk.
És károsodik a száradás nyomán
keletkező repedésekkel.

Rönk felfüggesztése a mozgó darura

A helyzet e téren nem sokat ja
vul. Sőt, ha a hatalmas törzsű exotákra gondolunk, még romlik is.
Ezeknek a súlya ugyanis nem egyszer
meghaladja a kirakodó és folyóvíz
ben fürdető daru teherbírását, s így
el kell vágni a fát. A két újabb vég
új sérülések, repedések helye lesz.
Ezután következik a medencék fel
töltése. Talán legháládatlanabb mun
ka. Rátenni a csillére, leemelni, gurí
tani a medencéhez. Sok idő, de még
több emberi erő kell hozzá. A „tuitajos munka”, az egymás mellé úsztatás a hosszú csáklyával, már látvá
nyosabb, hangulatosabb munkának
tűnik. De a hideg fürdő, amit a kora
tavaszi időben a „tutajos” elszenved,
ha kigurul alóla a törzs, korántsem
ilyen hangulatos.
jV agy teherbírású autódaru kellene
11 ide, segítségével sok mindent
meg lehetne oldani. Senki se bánná
a kis „gemenci tavak” költészetét.
Csak már búgna az autómotor.

A műhelyekben viszont nem lehet
panasz. A nagy csarnokokban sok a
modern gép. Köztük számtalan auto
mata. A porelszívók is jól működ
nek.
Ám a lécragasztó műhelyrészben
harapni lehet a levegőt a szálló fű
részportól. Ezen segíteni kell. Akár
saját erőből is!
Láttunk néhány szép példát erre.
A saját készítésű lécragasztó hasz
nos, ügyes gép s lehetővé teszi rövid
darabkák felhasználását is. De a sa
ját erőből megépített kamrás furnírszárító is sok hulladékfát ment meg
a kazántól. Felépítettek egy 7 tonnás
műgyanta tartályt és két habosító
gépet is. A habosítással könnyített
műgyantából kevesebb kell a ra
gasztáshoz, könnyebb és olcsóbb a
felhasználása.
Nézzük a másik listát: a főhatóság
által jóváhagyott beruházásokat.
lX/íost kapták meg a szegediek azt
-L** a kis Jáva vagontolatót, amely
8—10 ember nehéz munkáját végzi
friss lendülettel. Nem volt gyári szak
ember a környéken, aki ne érdeklő
dött volna utána. Már megmutatta
magát a most bejáratott három ton
nás lengyel autódaru is. Lengyelor
szágból jött a felállított gyors keret
fűrész is. A régi gépek mellett egy
műszakot takarít meg naponta. Lel
kiismeretesen és változatlan pontos
sággal dolgozik a fotocellás élvágó
olló. Kettős biztonsági berendezést
szereltek rá. Csak két kézzel indít
ható, a véletlen gombnyomás tehát
kiküszöbölődik. A fotocella pedig
azonnal leállítja a gépet, ha veszé
lyes zónához közelít a kéz. De az el
végzett munka szempontjából is ki
tűnő az új gép. Az „előd” bizony
íves, „hólos” élet vágott. A mostani
gép nyílegyenesen metszi el a leme
zeket, amelyek így kitűnően illesz
kednek, ragadnak egymáshoz.
Eddig a hamarjában összeállított
lista, 1960-as dátummal. De még
folytatódik. Nyolcmilliós költséggel
most épül a színfurnér-gyártó üzem.
Hasítótói a dobszárítóig és a köszörű
gépig minden új lesz benne. Ha mun
kához lát, az eddig importált színfurnír helyében már kivitelünk is lehet.
Egyidejűleg készül el a 250 szemé
lyes öltöző is. Új szállást kap az ed
dig is oly eredményesen dolgozó la
boratórium.

pontja is azon
Vanbanegyazfájdalmas
örvendetes gyarapodás

nak. A terjeszkedés magába olvaszt
ja az eddigi hulladékfeldolgozót, ahol
gyümölcsládákat készítettek. Az üze
miek úgy gondolják, hogy 150 000 fo
rintos költséggel fedél alá lehetne
hozni ezt a részleget is. S ez 5—6
millió forint ellenértéket jelentene.
És új munkalehetőséget! A kérés
nem indokolatlan. De nem ártana, ha
a szegediek is törnék a megoldáson
a fejüket. Bizonyos, hogy házilag is
lehet segíteni vagy legalább is hoz
zásegíteni.
A Szegedi Falemezgyár komoly
üzem. S még inkább az lesz az elkö
vetkezőkben. Ezért sajnálatos, hogy
korszerű lehetőségei és berendezései
ellenére baleseti statisztikája a leg
rosszabb. Ezen segíteni az üzemveze
tés gondja. Amint hogy a vezetők
dolga az is, hogy minden alkotni és
segíteni akaró erőt egybegyűjtsenek.
A fellelhető értelmetlen személyi el
lentéteknek, hiúsági problémáknak
nincsen helye a gyárban. Az állam és
a vállalat érdeke egyaránt, hogy az
alkotó munkát — valamennyiünk ja
vára — semmi se gátolja. Az igazga
tó feladata megteremteni a munka
kedvvel és alkotási vággyal telített
konstruktív légkört.
T. Gy.

Kiváló feltalálók és újítók kitüntetése
Április 4-e alkalmából az erdőgaz
daságoknál és faipari vállalatoknál a
következő feltalálók és újítók része
sültek kitüntetésben: A kiváló felta
láló kitüntetés arany fokozatát kapta
Barlai Ervin (Faipari Kutató Intéztet),
ezüst fokozatot Vilcsek János, Éliás
Lajos, Szecska Dezső (szolnoki erdő
gazdaság), bronz fokozatot Radó Gá
bor (OEF). A kiváló újító kitüntetés
arany fokozatát kapta: Maurits László

(Szegedi Falemezgyár), ezüst fokoza
tot Schmergel Aladár (Ládaipari Vál
lalat), Túrák Kálmán (Faipari Kutató
Intézet), bronz fokozatot Madas László
(pilisi erdőgazdaság), Papp István
(zemplénhegységi erdőgazdaság), Er
dei Ferenc (Budapesti Fűrészek), Pa
gonyi József (Északmagyarországi
Fűrészek) és Egri István (Szegedi Fa
lemezgyár).
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Száz éve született. Munkájának
nyomait, eredményeit még itt
látjuk magunk körül, hiszen mind
össze nyolc éve halt meg. Tanít
ványai, akik folytatják Alföldfásító munkáját, itt dolgoznak körü
löttünk.
Sopron környéki parasztgyerek
ből lett erdőmérnök. Egész fiata
lon, alig három esztendős más te
rületen végzett munka után, ke

( Különös felépítése van a szegedi
/ erdészeti technikumnak. Alapvető
j munkáján kívül, amelynek lényege
\ természetszerűen a korszerű erdésze(ti középkáder-nevelés, szegedi elhe
lyezésénél fogva egész sereg más fel) adattal is kell foglalkoznia. A 26 főx nyi nevelő gárda nem kevesebb mint
/ 9 tagozat oktató-nevelői feladatát
/ látja el. A 9 tagozat a következő: el
sősorban maga az erdészeti techniíkum négy osztálya. Ehhez kapcsoló/ dik a mezőgazdasági technikum,
) amelynek idén már két osztálya mű)ködik. Szegedről irányítják a kétéves
'ásotthalmi erdész-szakiskola munkáí ját is. Hozzájuk tartozik egy öntözé/ ses mezőgazdálkodási szakmunkás^
J képző iskola, amelyen három hóna)pos elméleti oktatást kilenc hónapos
í gyakorlat egészít ki. Hasonlóképpen
/ van felépítve az állami gazdaságok
) brigádvezetői tanfolyama, csakhogy
\ ez kétéves, ugyanígy a növényterl melési gépüzemeltetők szaktanfolya/ ma, amely három éves. A szegedi
) technikum látja el a Szeged központk tál szervezett téli gazdasági iskola
(oktatási feladatait. Ezenfelül van
(7 egy távolra kihelyezett vadászati
a szakiskolájuk — három éves — a
X Dunántúlon, a nagybereki állami
v gazdaságban; ennek is három hóna() pos belső oktatását minden évfoA lyamban 9 havi külső gyakorlati
x munka egészíti ki. Végül az erdésze0 ti technikum levelezői tagozatát látrült a Szeged környéki erdők ke /) ják el a tanárok és lehet, hogy szepXtembertől tizedik tagozatként a me

zelésére létesült állami erdőhiva
tal élére. A 25 éves fiatalember
attól kezdve az Alföldfásítás fá
radhatatlan előharcosa és sokol
dalú munkásságát — amely az er
dőtelepítésektől az erdővédelem
kérdésein keresztül elméleti prob
lémákig terjedt ki (mint a talajvízszint alakulása, talajjelző nö
vények kérdése stb.) — nyugdíja
zása után is folytatta, egészen késő
öreg koráig. Kiterjedt irodalmi te
vékenységet folytatott a legkülön
bözőbb erdészeti szakterületeken.
Működése során — 1887^től 1925ig — a Szeged környéki akácosok
területe megtízszereződött. A rossz,
rontott nyárasokat jól kezelt nyárasok váltották fel. A tölgy — és
kíséretében a kőris — mindössze
12,5 kát. holdat foglalt el a több
mint 6000 holdas erdőgazdasági
üzem területéből és Kiss Ferenc
keze alatt ez 100 hold fölé emelke
dett. A futóhomok megkötésére
pedig, ahol arra szükség volt, a
feketefenyőt alkalmazta, amelyet
addig ott egyáltalán nem ismer-

Q

zőgazdasági technikumi részleg leve
lező oktatását is vállalniok kell.
Azt hisszük, hogy a szegedi erdé
szeti technikumra szabott feladatok
túlságosan szerteágazóak és az okta
tást irányító mezőgazdasági szervek
— sajnos — nincsenek kellőképpen
tekintettel az erdészeti technikum
sajátos igényeire. Pedig jelentős lét
számú erdészeti tanulóval foglalkoz
nak, akiknek gondos és alapos ki
képzése önmagában is komoly, elmé
lyedt, önfeláldozó munkát igényel és
ez az erdésznevelő munka, különösen
az alföldi erdőgazdaságok megnöve
kedett feladataira való tekintettel,
igen komoly és népgazdasági szem
pontból is jelentékeny kötelezettség.
Az erdészeti technikumnak összesen
180 hallgatója van, a levelezői lét
szám 210—220 fő között ingadozik,
Ásotthalmon pedig kétéves szaktan
folyamon 75—80 erdésztanuló dolgo
zik. Közel 500 fő tehát az a létszám,
amellyel kizárólag erdészeti szem
pontból számolni kell és azt hisszük,
hogy nagy szükség volna a fokozott
erdészeti szakmai felső irányítás biz
tosítására.
Egyébként bizonyítja ennek a hely
zetnek a fonákságát, hogy például az
amúgyis szűk könyvtárfejlesztési ke
retből — éppen az erdészeti techni
kum egyre növekvő mezőgazdasági
feladataira való tekintettel — jófor
mán havonta az egész összeget fel
sőbb előírás alapján mezőgazdasági
könyvek vásárlására kell fordítani;
így a módszeres erdészeti szakkönyv
tár-fejlesztés hátrányt szenved.

Kedvező tanulmányi előmenetel

gyenge szertárak

X Az 1959—60-as tanév első félévi
(/tanulmányi eredménye a technikum
h egészét tekintve kedvezőnek monda ható. A tanulók 3,48-as átlagot értek
V el és ha a mezőgazdasági technikum
(7 gyengébb előmenetelő első osztálya
A az átlagot le nem rontja, akkor 3,60
X körül lettek volna. De így is a szegedi
(/ középiskolák közt a harmadik helyre
/) kerültek.
\ Általában az erdészeti vonatkozású
^szaktárgyak eredményei voltak job(/ bak: ezeknél mintegy fél jeggyel

jobb az osztályzatok átlaga. Ebben
szerepe van a kötelező egyéves előgyakorlatnak és a heti egynapos kül
ső gyakorlatnak is. S általában —
mint ahogy azt Obermayer György
igazgatótól halljuk, a technikum
hallgatói, — talán éppen a kötelező
szakmai előgyakorlat hatására is —,
bizonyos hivatástudattal érkeznek
már az iskolába, tudják, hogy válasz
tott életcéljuk érdekében dolgoznak
és tanulnak. Érdekes egyébként, hogy
a legtöbb nehézség a magyar iroda-

tek: 1925-ben már csaknem 900
holdon jó minőségű feketefenyőállományok mutattak példát az
Alföld-fásítóknak. Érthető tehát,
hogy amíg Kiss Ferenc működésé
nek kezdetén a Szeged-városi er
dők összes területéből 2715 kát.
hold volt úgynevezett „tisztás“,
addig nyugalomba lépésekor már
500 hold alatt volt a be nem erdő
sített terület.
Az a hatalmas Alföldfásító mun
ka, amely az utolsó esztendőkben

ki bontakozott és új erdők száz
meg száz holdjait teremtette meg,
Kiss Ferenc úttörő tevékenysége
nélkül nem lenne olyan eredmé
nyes és sokat Ígérő. Emlékét hálás
szívvel őrzi a magyar erdésztár
sadalom, munkájának jelentőségét
megtanulják értékelni a fiatalok
és a közeljövőben szobrát is fel
állítják az Ásotthalmi Szakiskola
parkjában: ott is hirdeti majd fe
ledhetetlen tevékenységének meg
becsülését.
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lom és a történelem tanulásával van.
Mindenesetre bevált a kőtelező
előgyakorlatok rendszere, amit álta
lában a technikumba előzetesen fel
vett tanulók a lakóhelyükhöz legkö
zelebb eső erdőgazdaságban töltenek.
Ott mindegyik naplót vezet napi
munkájáról, azt kétszer egy évben
bemutatják. A technikum tanárai
szívesen adnak levélben is szakmai
tanácsot a fiataloknak, s így mire a
technikumi tanulásra kerül a sor,
már meg is van az eleven kapcsolat
a tanári kar és az ifjúság között.
A korszerű oktatásnak és a gyakor
latias nevelésnek azonban sok aka
dálya van. Csak idén tavasszal sike
rült mindössze egyholdas csemete
kertet létesíteni a technikum internátusa mellett. Ebben tevékeny részt
vett az ifjúság is, főleg az erdészeti
szakkör tagjai. Működik ezenkívül
fotoszakkör, állatpreparáló szakkör,
vadászati szakkör is, és természetesen
igen tevékeny önképzőkör.
Hiányosak a szertárak, nagyrészt
elavult az anyaguk és a fejlesztésnek
erős korlátái vannak, mert az idei
tanévben is a 60 ezer forintos elő
irányzattal szemben mindössze 12

ezer forintot tudtak az iskola számá
ra biztosítani. Vannak tantárgyak,
mint például az erdőművelés, fahasz
nálat, erdővédelem, ahol jóformán
új, korszerű szemléltető eszközök
egyáltalán nem állanak rendelke
zésre. A kémiai szertár felel meg
még leginkább a feladatának, de már
a fizikai szertár anyaga is igen gyen
ge. Tegyük még hozzá, hogy a 12
ezer forintos évi kereten belül kell
a sportszertár beszerzéseit is meg
oldani.
Nagy segítséget jelent újabban az
Országos Erdészeti Főigazgatóság
utasításainak felhasználása, ezekből
az OEF 60—70 példányt juttat a tech
nikumnak. Az erdőgazdaságok is ko
moly támogatást adnak a jövendő
erdészek minél jobb kiképzése érde
kében, s idén már több erdőgazda
sági gépet és munkaeszközt ajándé
koztak az iskolának. Egyelőre azon
ban —• megfelelő tárolóhely hiányá
ban — ezeket nem tudják kellőkép
pen kihasználni, sokszor át se tudják
venni. Tegyük még hozzá, hogy a
technikumnak nincs se tornaterme,
se díszterme, ahol ünnepélyeket ren
dezhetnének.

Élénk : portelet
Nincs tornaterem, de a sportélet
igen élénk. A mezei futásban a sze
gedi fiatalok közt elsők. Részt vesz
nek a városi futball-bajnokságban, a
kosárlabda-bajnokságban. A VIT
jelvényszerző versenyekben minden
tanuló részt vesz; az olimpiai jelvény
megszerzéséért is sokan versenybe
állnak. Részt vesznek rendszeresen a
városi tornaversenyben. Mondjuk
még el, hogy a technikum asztaliteni
szezői is szép eredményeket érnek el,

legutóbb a szegedi középiskolások
versenyében a második helyet sze
rezték meg. Május elsején pedig
részt vettek Keszthelyen a mezőgaz
dasági technikumok országos spartakiádján.
A technikum tanulója ölvedi
László cselgáncs ifjúsági bajnok,
ugyancsak kitűnő ifjúsági birkózó
Gémes Lajos, többen játszanak a
SZEAC ifjúsági csapatában.

A tanulók kétharmada KISZ tag
Nagyjelentőségű, hogy már a ta
nulók kétharmada tagja a KISZ-nek,
ami lényegesen meghaladja a más
iskolákban szokásos arányt. Ez azon
ban egészen természetes a szegedi
erdészeti technikumon, a KISZ olyan
élénk és sokoldalú munkát végez,
hogy a fiatalok egyenesen vágyódnak
a szövetség kötelékébe.
Darabos István KISZ titkárral be
szélgetünk. Ö és munkatársai való
sággal sodorják a fiatalokat az isko
lai munka jobb eredményein túl a
társadalmi munkára is. Érthető, hogy
a szegedi városi tanácstól oklevelet
és egy lemezjátszót kaptak idén ta
vasszal kiváló társadalmi munkájuk
ért. Hanglemezgyűjteményüket most
már maguk gyarapítják és a tánc
lemezek mellett a komoly zene 'mű
velésére is gondolnak. Ennek a nép
szerűsítésére gyakran rendeznek ma
gyarázatos lemezbemutatót, vagy pe
dig zenei rejtvényfejtést. Kisebb ze
nekart is szerveztek és a klubdélu
tánokon most már a saját zenekaruk
szórakoztatja a KISZ-istákat. Sokak
nak van színházbérlete, az új filme
ket is rendszeresen megnézik.
A szegedi Felszabadulás tsz-ben
végeznek rendszeres segítő munkát
és most is azt tervezik, hogy a nyá
ron egy hetet töltenek a tszr-ben.

(Egyébként ebben a tsz-ben a tech
nikum tanárai is komoly tevékeny
séget folytatnak és úgy osztják be a
munkát, hogy zárszámadáskor és év
közben is minden számítási felada
tot a leggyorsabban elvégezzenek.)
Több ízben jártak társadalmi mun
kán az algyői tangazdaságban is.
Huszonketten a szegedi ifjúsági aka
démián politikai oktatáson vesznek
részt. Tevékenyen kapcsolódnak be
a szakkörök munkájába és azokat el
sősorban a KISZ-isták irányítják.
Egyik legszebb társadalmi munkájuk,
hogy többen vesznek részt rendsze
resen elhagyott öregek megsegítésé
ben. Különösen a lányok járnak egyegy elhagyott öreghez takarítani,
főzni.
Mindent összevéve a szegedi tech
nikumban pezsgő, lelkes ifjúsági éle
tet találtunk: a tanulásban, a sport
ban, a társadalmi munkában egy
aránt megállják a helyüket ezek a
fiatalok. A tanári és nevelői gárda
önfeláldozóan végzi túlságosan is sok
oldalú munkáját. De az eredmények
sem maradnak el, és hisszük, hogy
az Alföldön csakhamar fogalommá
válik: „A szegedi erdészeti techni
kum hallgatója voltam”.
(ákos)

Önteltség
Egy ifjú nyárfa, ki a többi
társától messzi született,
amikor hajlongott a szélben, •
így kiáltott: „Most nézzetek!
Most nézzetek! ..És szentül hitte,
hogy ő csinálja a szelet...
Antalfy István

A Közgazdasági Szemle
áprilisi
számában
Göncöl
György kandidátus, a Közgazda
ságtudományi Intézet vezetője
összefoglaló tanulmányban ismer
teti Leninnek az imperializmus
korára vonatkozó tanítását. Érde
kesen egészíti ki ezeket a gondo
latokat Varga Jenő akadémi
kus, a Szovjetunió tudományos
akadémiájának tagja a XX. szá
zad kapitalizmusáról írt nagyvo
nalú írásával. Ugyanebben a szám
ban találjuk lapunk rendes külső
munkatársának dr. F é b ó Lász
lónak érdekes cikkét, amelyben a
budapesti tömegközlekedés törté
netét tárgyalja.

A fürészcsarnokok
építésének problémáiról közöl hoszszabb tanulmányt Winkler Oszkár
egyetemi tanár tollából a Faipar ez
évi 4. száma. A tanulmány nagyrészt
a Faipari Tudományos Egyesületben
elhangzott előadás anyagát tartal
mazza. A tanulmányban foglaltak a
tervezés egységes alapokra helyezé
sét kívánják elősegíteni, hogy a kü
lönleges hazai viszonyoknak megfe
lelő s az eddiginél gazdaságosabb fűrészcsarnokok épüljenek. Ugyaneb
ben a számban találjuk Erdélyi
György tanulmányát a keretfűrész
pengék feszültségi viszonyairól, a
pengefeszítés módjáról és eszközei
ről. A Faipar előző számából kiemel
jük Madas András OT főosztályve
zető helyettes elemzését a hulladék
felhasználás problémáiról a főbb fa
kitermelő és fafogyasztó államokban.

A román erdőgazdaság
eredményei
A Román Népköztársaság erdőte
rülete 6,4 millió hektár, az ország
erdősültsége 26,6 százalékos. 1948-tól
ig
1955az ország egész területén el
készítették az üzemterveket. 1949-től
1959-ig az erdősítés és pótlás évi át
lagos területe 80 ezer hektár volt. Az
előhasználati fatömeg az egész fahasználat 10 százalékát tette ki. Az
erdészeti szállító vállalatok több
mint 2000 gépkocsival rendelkeznek.
A fakitermelésben 1800 motorfűrészt,
450 kötélpályát, 1600 traktort és 6000
más szállító eszközt (gépkocsi, moz
dony. vasúti kocsi stb.) használnak.
ban
1958az iparifakihozatala fenyő
ből 95 százalék, bükkből 41 százalék,
tölgyből 56 százalék volt.

!O
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Gondolatok
az erdőgazdasági dolgozók
bérezéséről
Az elmúlt évek során, különösen
az ellenforradalom utáni időkben,
jelentősen javult az erdőgazdasági
alkalmazottak bérhelyzete. Jelenleg
többségében
egyazon
bértételek
alapján történik a besorolása a mű
szaki és adminisztratív dolgozóknak
az erdőgazdaságoknál és a népgazda
ság más ágazataiban egyaránt. Az
1957. évi bérrendezés, továbbá az
óta az évenkénti kb. 2 százalékos
átlagbér-emelkedések
jelentősen
megjavították az erdőgazdasági al
kalmazottak és a népgazdaság más
területén dolgozók átlagbére közötti
— s az 1950-es évek során, az erdő
gazdaságokra nézve igen hátrá
nyos — arányt. A népgazdaságban
1957-ben bevezetett átlagbér-ellen
őrzés az erdőgazdaságok bérhelyze
tére kedvezően hatott és hat most
is. Korábban a kedvezőbb helyzet
ben lévő ipari tárcák mind jobb és
jobb kereseti színvonalat harcoltak
ki dolgozóiknak s egyre növekedett
a béraránytalanság. Az átlagbér
ellenőrzés bevezetése ezt a részünk
re kedvezőtlen helyzetet megszün
tette.
A keresetek emelkedése a nép
gazdaság egészében meghatározott
bérpolitikai szempontok szerint az
átlagbérek szabályozásával történik
s mód van arra, hogy a kereseti
színvonalban indokolatlanul elma
radt területek, így nem utolsó sor
ban az erdőgazdaságok bérhelyzetét
a többi területhez képest egyre ja
vítsák. Nem tudom elhallgatni azt,
hogy a mai gazdasági körülmények
között feltétlenül hasznos és kisebb
hibáktól eltekintve jól bevált átlag
bér-ellenőrzési rendszert, az erdő
gazdaságoknál — javaslatunkra —
általában a jelenlegi formájához ha
sonló módon, már 1955-ben beve
zette a kormányzat.
Megfelelő az erdőgazdaságokban a
kereseti színvonal
szempontjából
nem elhanyagolható premizálás is.
Talán
hiányosságként
említhető
meg, hogy — legalábbis véleményem
szerint — túlságosan széles kört ölel
fel a rendszeresen premizáltak szá
ma. Egyébként az egy főre átlagosan
kifizetett prémium, az alapbér szá
zalékában vizsgálva, a népgazdasági
átlagot eléri, sőt inkább meghaladja,
különösen az adminisztratívoknál.
A természetbeni juttatások rend
szere is az elmúlt években kedve
zően fejlődött. Részletesebben ezek
kel most nem kívánok foglalkozni.
Azonban továbbra is megfontolás
tárgyává kell tenni, hogy annak
egyenletes elosztását
biztosítsuk.
így e tekintetben először talán azt
kellene megoldanunk, hogy annak
az erdésznek, akinek az erdőgazda
ság térítés nélküli lakást nem tud
biztosítani, bár erre a rendelkezések
lehetőséget adnak, lakbér-megvál
tást fizessünk. Hasonló módon le

hetne esetleg az illetményföldnél
kárpótolni azokat az erdészeket —
gondolok itt elsősorban a hegyvidéki
erdészekre —, akiknek az erdőgaz
daság terület hiányában nem tud
illetményföldet
biztosítani,
vagy
csak lakásuktól igen távol, sokszor
csak tíz kilométerekre.
Milyen megállapításokra vezetett
az
alkalmazottak
bérhelyzetének
vizsgálata az alapbérek tekinteté
ben? A múlt évben végzett felméré
sünk szerint, amit egyébként a most
folyó felmérések alapján a jelenlegi
helyzetnek megfelelően tudunk korri
gálni, megállapíthatók a következők:
A műszaki dolgozók közül az ún.
műszaki ügyintézőknél, tehát a köz
ponti előadóknál, továbbá az admi
nisztratív ügyintézőknél, tehát köz
ponti adminisztratív előadóknál, to
vábbá mindkét állománycsoportban
a vezetőknél az erdőgazdasági dolgo
zók átlagos kereseti színvonala eléri
a könnyűipari vállalatok hasonló
munkakörben foglalkoztatott dolgo
zóinak kereseti színvonalát, sőt egyes
esetekben azt némileg meg is halad
ja. Jelentősen elmaradt még az erdé
szetvezetők és főleg a kerületveze
tők átlagkeresete, valamint el nem
hanyagolható mértékben a „főer
dész” bértételbe soroltak, továbbá az
erdészeti adminisztráció vezetőinek,
az erdészeti könyvelőknek és némi
leg a jól képzett revizoroknak, és
nem utolsósorban egyes kisegítő dol
gozóknak az átlagkeresete.
Alapjában véve az adminisztratív
dolgozók mintegy nyolcvan százalé
kának kereseti színvonala ma már
megfelelő a népgazdaság hasonló te
rületein dolgozókéhoz képest. Itt egy

Silcecu

1952. évi telepítés a Tisza árterületén
óriásnyár főállománnyal

kis kitérővel megemlítem, hogy szá
mos esetben hallunk olyan panaszt,
hogy adminisztratív dolgozók elmen
nek az erdőgazdaságtól, mert más
területen kedvezőbb fizetést kapnak.
Ha jobban megnézzük a helyzetet,
mit látunk? Valóban van bizonyos
— bár nem jelentékeny — fluktuá
ció. Ennek oka azonban nem az, hogy
adott erdőgazdasági adminisztratív
dolgozó más népgazdasági ághoz tar
tozó vállalatnál ugyanazon munka
körben magasabb fizetést kap. Ha
nem inkább az, hogy a dolgozó je
lenlegi beosztásánál magasabb fize
tésre jogosító munkakörbe távozik.
Ez a fluktuáció természetes és nem
is egyoldalú.
összefoglalva feltehetjük a kér
dést: milyen soron levő feladataink
vannak az erdőgazdasági alkalmazot
tak bérezése terén?
1. Meg kell oldanunk, hogy a ke
rületvezető erdészek belátható időn
belül a mostaninál lényegesen ma
gasabb alapbért kapjanak.
2. Meg kell vizsgálnunk azokat a
lehetőségeket, amelyek elősegítenék
a természetbeni juttatásoknak a je
lenleginél igazságosabb elosztását,
gondolva itt a szolgálati lakással nem
rendelkező, illetőleg illetményföldet
nem élvező erdészek részére valami
megváltási rendszer kidolgozására.
3. Biztosítanunk kell, hogy az er
dészetvezetők és közvetlenül műszaki
beosztottaik részére a mostaninál
kedvezőbb besorolási lehetőségek le
gyenek, így honorálva anyagiakban
azt a felelősségteljes munkát, amit
most végeznek.
4. Lehetőséget kell teremtenünk
arra, hogy az erdészeti könyvelőket,
akiknek vállán nyugszik elsősorban
az üzemi adminisztráció, tényleges
munkakörüknek megfelelően lehes
sen besorolni.
5. A magas képesítésű revizorok
nak lehetőségük legyen a mostani
bértételüknél magasabb bérezést
biztosító
közgazdász-üzemgazdász
bértételbe való sorolásukhoz.
6. Végül, de nem utolsósorban, az
állandó kisegítő dolgozók részére,
így különösen a társadalmi tulajdon
védelmében jelentős szerepet játszó
őröknek, farakodó-kezelőknek fele
lősségteljes munkájuknak megfelelő
bérjavítási lehetőség megteremtése.
Hangsúlyoznom kell, hogy ezek
csak célkitűzések s megvalósításuk
csak a népgazdaság teherbíró képes
ségének figyelembevételével fokoza
tosan történhet meg. Nyilván, még
az is vitás lehet, hogy a célkitűzések
vagy egyesek közülük, helyesek-e, s
nem kell-e a jövő feladatainak máso
kat kitűznünk? Ezek vagy más fel
adatok megvalósítása népgazdasá
gunk teherbírásától függ, amit min
den erdészeti dolgozó a maga terü
letén eredményes munkájával erősít
het és ezzel közelebb hozhatja célki
tűzéseink mielőbbi megvalósítását.
d. gy.

//
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A nyárfaráknak ellenálló keresztezés a
sárvári erdőgazdaság kísérleti területén

Az utóbbi években Sárvárt mind gyak
rabban emlegetik úgy, mint a nyárfásítáts tudományos központját. Nem túlzó ez
az elnevezés, hiszen az ÉRTI sárvári
Nyárfakutató Kísérleti Állomásán szí
vós, odaadó munkával készítik elő a jövő
nyárasait, az állomás kis tudományos
munkaközössége már szilárdan megala
pozta a nagy nyárfásítási programot. A
sárvári kutatások eredményei mind na
gyobb mértékben válnak országszerte
hasznosítható eredményekké s az állo
más értékes tevékenysége a határokon
túl is széleskörű visszhangra talált.
Erről a tevékenységről, a legújabb ku
tatásokról és eredményekről kaptunk ér
dekes tájékoztatást sárvári látogatásunk
alkalmával Kopecky Ferenc tudomá
nyos kutatótól, az állomás vezetőjétől. A
most folyó kutatások között elsőnek em
lítette a sugárzásbiológiai és rádióstimulációs kísérleteket a nyarakon és akáco
kon. A nyár- és akácmagvakat a szabad
sághegyi atomreaktor, a Magyar Tudo
mányos Akadémia Genetikai Intézete,
valamint az ÉRTI budakeszi izotóp la
boratóriuma sugározza be. Az új sugár
kísérleteknek igen jelentős szerepet
szánnak a kutatók a nemesitési eljárá
soknál, különösen a nyárfaráknak ellen
álló fajták kitenyésztésénél.
Nagy eredmény a haploid fehérnyárak
előállítása. A fás növények közül termé
szetben eddig csak cseresznye és rez
gőnyár haploidokat figyeltek meg, fás
növények mesterséges haploidálása itt
vezetett először sikerre. A haploid növé
nyeknek a heterózis nemesítésben van
igen nagy gyakorlati jelentőségük. Lé
nyegében helyettesítik a beltenyésztést,
illetve összehasonlíthatatlanul megrövi
dítik a beltenyésztés idejét. A belte
nyésztéshez 7—8 generáció szükséges —

nyárnál tehát 70—80 év —, a haploid
előállításával ez az idő a nyárnál 10 évre
zsugorodik s egyéb erdei fáknál is tized
annyi idő alatt lehetővé válik a heteró
zis nemesítés.
A nyárfakutató állomás az idén még
többféle és közvetlenebb segítséget adott
az erdőgazdaságoknak, mint az előző
években. Nyolc erdőgazdaságnál befeje
ződött a populétumok telepítése; mind
egyik gazdaság populétumába száz fajta
került, a legjobbnak tartott nemesített
nyárakból. Az állomás bajti törzsanyatelepe a tavasz folyamán 510 ezer dug
ványt szállított az erdőgazdaságoknak
törzsanyatelepek létesítéséhez. Ez volt
az első lépés ahhoz, hogy az erdőgazda
ságok nemesített sárvári dugványokkal
létesítsenek törzsanyatelepeket. A jövő
ben ehhez még több segítséget kapnak
majd az ÉRTI nyárkutató állomásától,
a dugványok száma jövőre mintegy 200
ezerrel emelkedik, két-három év múlva
pedig eléri az egymiliót. A bajti törzsanyatelepről származó dugványok sza
porításával és az anyatelepek belterjes
művelésének fokozásával az erdőgazda
ságok két-három év múlva már 200—400
ezer dugványt tudnak t-onneszf^m hektáronkint.

A bajti törzsanyatelep termelésének irányát 16,4-re csökkentik, a jól bevált
növekedésével lehetőség nyílt arra, hogy torai nyár aránya változatlan marad, a
megváltoztassák
az
erdőgazdaságok tKésői nyárat 15,7-re, a feketenyárat
törzsanyatelepeinek összetételét. Az er 3.1-re, a tiszaháti nyárat 5,5-re, a jegedőgazdaságoknak jelenleg összesen 150 nyenyárak és egyéb nyárak arányát pe
Üj nyárfajták előállítása röntgensugárzással ke
zelt virágpor felhasználásával. Kopecky Ferenc
és Büchlein Márta laboráns tanulmányozza az
új deltoides nyárakat

visznek be a törzsanyatelepek anya
gába.
Kopecky Ferenc egyik
érdekes olaszországi ké
pe: a Torviscosa gyár
saját nyártelepének csa
tornamenti fasora

hektárnyi törzsanyatelepük van. Ezek dig a lehető legminimálisabbra csökken
nek összetétele százalékos arányban je tik (0,3%). Másrészt viszont 10 százalék
lenleg a következő: óriásnyár 21,5, korai ban olasz, 5 százalékban francia, 5,5 szá
nyár 33,9, kései nyár 25,8, feketenyár 6,4. zalékban holland nyárat, 4,6 százalékban
tiszaháti nyár 6,5, jegenyenyár 0,5, egyéb ^pedig a Kísérleti Állomás által nemesí
5,4%. A jövő törzsanyatelepeinél ez az tett a nyárfarákkal szemben igen ellen
arány úgy módosul, hogy az óriásnyár állónak bizonyult deltoides hibridet

Erdeifenyő kísérleti magtermelö ültetvény. A sorok kö
zött lucfenyő csemeték

Az állomás jól felszerelt
nyes kutató

folyik

is eredmé-

Az erdőgazdasági törzsanyatelepek lé
tesítésére, de főleg ápolására, gondozá
sára vonatkozólag bővebb tájékoztatást
kértünk az állomás vezetőjétől. Kopecky
Ferenc elmondotta, hogy a bajti törzsanyatelepről származó szaporító anyagok
igen kedvező hatással lesznek az üzemi
nyár telepítésekre. A múltban a gazdasá
gok gyakorta dolgoztak olyan szaporító
anyagokkal, amelyeket nem is lett volna
szabad szaporítani, így a rossz ültetési
anyag miatt igen sok telepítés sikerte
len maradt. Az állomás olyan ültetési
anyagokat bocsát a gazdaságok rendel
kezésére, amelyek már nemcsak nálunk,
hanem külföldön is beváltak, sőt külföl
dön védjegyezték is legtöbbjüket. A sár
vári állomás 22 ország 43 kutatóintéze

Primusz József főkertész (balról) az erdőgazdaságoknak
küldendő populétum anyagot oltja

Romániából kapott nyárfacsemeték
elültetése a bajti csemetekertben
(MTI FOTO: Birgés Árpád
felvételei)

tével, köztük két szovjet testvérintéz
ménnyel tart állandó közvetlen kapcso
latot. Érdekes megemlíteni, hogy nyár
erdőterületével Magyarország a második
helyen áll Európában Spanyolország
mögött. A spanyol erdők 5,4 százaléka
nyár, nálunk pedig 4,6 százalékos az
arány.
— Az anyatelepek létesítésével kap
csolatosan még sok az erdőgazdaságok
tennivalója — folytatta Kopecky Ferenc.
— Eddig az volt a legfőbb hiba, hogy
túlságosan sűrüek voltak a telepítések.
Az 1X1 méteres hálózat a legcélraveze
tőbb, így lehet leginkább biztosítani az
egészséges dugványanyagot és a leghoszszabb ideig fenntartani a dugványanyatelepet. Rendkívül fontos az anyatelepek
permetezése és porozása, mert igen nagy
a fertőzési veszély. Népgazdaságunk fa
gondjainak minél korábbi enyhítése és a
nyárfagazdálkodás fejlesztése érdekében
az állomás az Erdőmérnöki Főiskola te
lepítési tanszékével együtt számos elő
adást tartott az állami gazdaságokban.
— Sárvári kutatóállomásunk — mon
dotta befejezésül Kopecky Ferenc —
mindig többet és többet kap államunk
tól, hogy munkájához a legtökéletetesebb feltételeket biztosíthassa. Most
épült fel két új szolgálati lakásunk, így
a laboratórium épületében felszabadul
tak az eddigi lakóhelyiségek. Bővíthet
jük kutató laboratóriumunkat, amely
egyébként is mindig újabb eszközökkel,
korszerű műszerekkel gazdagodik. Ma
már nem. kell szégyenkeznünk, ha — és
ez mind gyakrabban történik — külföldi
kutatók keresik fel állomásunkat. Igen
fontos lenne azonban, hogy régi, korsze
rűtlen üvegházaink helyett újak épülje
nek, amelyekbe a központi fűtést is be
vezethetnénk és így biztosíthatnánk a
kísérleteknél nélkülözhetetlen egyenleletes hőmérsékletet.
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Faipari gépek a Bécsi Vásáron
A tavaszi Bécsi Vásáron a faipari
gépek az egyik legnagyobb pavilont
foglalták el. Bár sok cég ugyanolyan
géppel jelent meg, a kiállítás sok ér
dekes, új látnivalóval szolgált. Néz
zünk ezek közül néhányat.
FORMICA a márkája a legnagyobb
nyugati vállalatok által hét európai
és amerikai országban gyártott mű
anyaglemeznek, amely bútorlapnak
és falbevonó anyagnak egyaránt al
kalmas. Kemény és mégsem hideg
tapintású, színtartó, ellenáll ütésnek,
karcolásnak, különböző folyadékok
hatásának, hőálló egészen 154 C°-ig,
higiénikus és könnyen tisztítható.
Mindezek a tulajdonságok alkal
massá teszik, hogy asztallapként
(burkolólapként), polcok, pultok stb.
burkolataként, falburkolatként, vagy
válaszfalként alkalmazzák lakások
ban, konyhában, irodahelyiségekben,
iskolákban, kórházakban, laborató
riumokban, felvonófülkékben, vasúti
vagonokban, hajókon stb.
Bemutattak a kiállításon egy sza
lagfűrészlap vezető berendezést tel
jesen műanyagból legyártva. Kopás
álló és a csúszást elősegítő műanyag
pofák vezetik a szalagfűrészlapot

és ezáltal 1/10 mm-es vágópon
tosságot biztosítanak, fokozzák az elő
tolást, meggátolják a repedést. A sza
lagfűrészlapok nem melegednek fel,
nem csavarodnak el, nagyobb az él
tartam, tökéletes a forgácselvezetés.
A berendezés rezgésnélküli vágást
és kiváló teljesítményt biztosít,
emellett egyszerű a kezelése és igen
hosszú az élettartama.
Láttuk a BANSO-RECORD típusú,
igen nagy teljesítményű fűrészélesítő
automatát is, amely az elkopott fű
részfogakat reszelő és csiszolókorong
működésének kombinálásával köszö
rüli. Az ún. gyors, majd lassú köszö
rüléssel kiváló köszörült felület kap
ható anélkül, hogy a fűrészfog
tönkremenne. A profilozott csiszoló
korong külön beállítás nélkül min
dig a megfelelő fogalakot adja; a
tárcsa profilja sablonnal pontosan
és gyorsan beszabályozható; a fogki
egyenlítés önműködő, tehát az egyen
lőtlen fogak automatikusan egyenlő
magasságúak lesznek, s egymástól
egyenlő távolságra helyezkednek el.
Az élesítő (köszörű) gép 1/111-nyi
pontossággal működik; egy külön tarfazékkal több kitört fog is áthidal
ható. A beépített mo
tor 220/380 voltos, 240
wattos, 2800 fordulat
tal percenként, a haj
tás ékszíj as, a köszö
rülő tengely olajfürdős
golyóscsap
ágyban mozog, por
ellen védett; percen
ként 125 köszörülő
emelkedéssel; a fű
részlapszélesség
40
mm-ig terjedhet, a
köszörűkorong
150
mm átmérőjű; külön
tartozék a porelszívó.
A gép nagysága 430 X
X430X1300 mm, net
tó súlya 85 kg, bruttó
súlya csomagolva 150
kg. A tartozékokkal
együtt 100 kg a nettó,
illetve 180 kg a bruttó
súly.

Nagyteljesítményű fűrészélesítő automata (Banso-Record típus)

A bemutatott kombinált élesítő
(köszörülő) automata gép minden tí
pusú fűrészlapot és egyéb fameg
munkáló szerszámot élesít. Egyidejű
leg három különféle szerszám is éde
síthető vele. Kezelése egyszerű, tel
jesítménye igen nagy. A profil-kö
szörű tárcsa önműködően megadja a
fogaknak a megfelelő legjobb fog
alakot és vágóélbeállítást. Külön tar
tozékként a nagyfogú körfűrészla
pok élesítéséhez szükséges szerkezet
is alkalmazható. A gép villamos mo
torja 0,75 Le-s. 220/380 V-os, n =
2800/perc. A hajtómű olaj fürdőben
mozog. A gép mérete 75X95X135 cm,
nettó súlya 175 kg, bruttó súlya cso
magolva 300 kg. Körfűrészlapok 500
mm átmérőig, szalagfűrészlapok 40
mm szélességig, gyalukések 640 mm
hosszúságig élesíthetők vele.
Figyelemre méltó a HARBS cég
leszabó-csapkészítő és hornyoló vil
lamosgépe. Két maróegységből álló,
igen erős kivitelű, egyszerű felépí
tésű gép. Beállítása, kezelése könnyű.
Az alsó és a felső marómotor ellen
tétes irányban, illetve külön-külön is
beállítható, tetszés szerint beszabá
lyozható. Ezzel a géppel és a külön
leges szerszámtartozékokkal lehetővé
válik, hogy az épületasztalos és bú
toriparban előforduló minden profilt
egy munkamenetben lehessen elké
szíteni olyképpen, hogy a szerszámo
kat csak 5000—12 000 csap készítése
után kell utánélezni.
Hogy a kép teljes legyen, beszél
jünk a fa pótlásáról is. Láttunk egy
olyan előrelyukasztott, szögvasból
készült szerkezetet, amelyből egysze
rű csavarozással a legkülönbözőbb
polcokat lehet készíteni. A polcele
mek hulladékanyagból készülnek,
ezért alkalmazásunk nagyon gazdasá
gos.
Végül emlékezzünk meg a bemu
tatott gépek külalakjáról is, amely
általában szép és ízléses volt. Ezt a
példát nekünk is követnünk kell.
Mindent összevetve, e néhány ér
dekesség mellett más műszakilag
meglepő, vagy merőben új konst
rukciót nem mutattak be a kiállítá
son.
Dr. Aba Iván

Leszabó, csapkészítő és hornyoló gép (ZSM-típus)
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Az A^ilcct-^ediciÁ

tapasztalataiból

Néhány vonás Kelet-Afrika természetrajzához
Mint előző közleményemben jeleztem, most a má
sodik alkalommal, szeretnék beszámolni Kelet-Afrika
természetrajzáról. Elöljáróban meg kell jegyeznem,
hogy távolról sem tartom miagam Afrika-szakértőnek,
még csak Afrika-vadásznak sem, hiszen az ott töltött
idő nem jogosítana fel ilyesmire, de egyet-mást láttam
és hallottam, némileg tapasztaltam is az ott élő vaddal
kapcsolatban és ezeket a tapasztalatokat szeretném e
lap olvasóinak továbbadni.
ELSŐSORBAN AZ OROSZLÁNRÓL, mert ez a
vad jelképezi a külföldi vadász szemében Afrikát és
jelenti az ottani vadászatot, ő testesíti meg az állatok
királyát. Ezt az uralkodót szándékozom most néhány
nagyon is „emberi” vonással jellemezni. Mindenek
előtt azt kell megjegyeznem — ami az oroszlán veszé
lyességét illeti —, hogy az egészséges oroszlán soha
nem vadászik az emberre, soha nem támadja meg és
általánosságban semmiféle érdeklődést nem mutat az
ember iránt. Mi számtalanszor filmeztük, fényképez
tük teljesen nyílt terepen 10—20 méter távolságból,
amit az oroszlán mindig a legnagyobb unalommal vett
tudomásul és magatartásában valóban „királyi” vonás
volt. Valahogyan egyszerűen keresztül nézett rajtunk.
Ha a gépkocsink ennél is közelebb ment a pihenő
oroszlánhoz (néha ketten-hárman voltak), akkor kellet
lenül felkelt, még egy komoly, szemrehányó pillantást
vetve ránk, kényelmesen odébb sétált 20—30 méterrel,
aztán újból lefeküdt. Persze a gépkocsiból kiszállni
azért nem volt tanácsos.
VESZEDELMESSÉ AKKOR VÁLIK, ha megsebe
sítik; akkor sem minden esetben támad, hiszen neki
is megvan az egyéni természete, hangulata, állapota,
s ez mind és nyilván ennél több is közrejátszik abban,
hogy egy sebzésre hogyan reagál. Általános szabály
azonban, hogy amíg mozog, addig lőni kell. Nekem
szerencsém volt vele, mert oroszlánomat két másik kö
zül a középről lőttem ki mintegy 20 méter távolságból.
A rézsútos váll-laplövésre az oroszlán (öreg nőstény)
majdnem függőlegesen dobta fel magát a levegőbe,
aztán jobb oldalára esett vissza és egy hörgéssel vége
volt. A másik kettő (fiatal nőstény és hároméves hím)
erre sarkon fordult és kissé nyújtott, de kényelmes lép
tekkel egy közeli sűrűségbe vette magát. Ez tehát
vajmi egyszerűen ment.
ARRA JÓ AZ ILYEN ÉLMÉNY, hogy az ember
„megtalálja a szívét” és úgy érzem, hogy legközelebb —
ha arra alkalom adódna — már nem éreznék nagyobb
izgalmat a cél-távcső mögött, mint egy őzbakkal, vagy
vaddisznóval szemben. Nyilvánvaló, hogy az én élmé
nyem nem aranyszabály, de nagyon megnyugtató sze
mélyesen meggyőződni róla, hogy az oroszlánt is fogja
a golyó. A tapasztalt Afrika-vadászok és elsősorban is
a „fehér vadászok” — tehát a hivatásosak — egyhan
gúan vallják, hogy a hím oroszlán még állatra sem va
dászik, ez afféle házimunka a szemében, mint a főzés,
mosogatás. Annyit megtesz, hogy rámordul néha a le
gelésző zebra- vagy gnucsapatra, míg nőstényei elvég
zik a „kill“-t, vagyis ölnek. Akkor aztán a hím egy pilla
nat alatt ott van és míg a nőstények valamelyik közeli
bokor alá vonulnak vissza, ő alaposan jóllakik. Ilyen
kor elfekszik a dög mellett és most már békésen tűri,
hogy a feleségek is jóllakjanak.
Az oroszlánok a napot rendszerint a „kill” közelé
ben töltik, hiszen 2—3 oroszlánnál a zebra 24 óra alatt
eltűnik. Ilyenkor jó szolgálatot tesznek a vadásznak a
tetthely felett kóválygó keselyűk, mert a leggyakrab
ban megmutatják, hogy hol fekszik az éjszakai áldo
zat maradványa, s az oroszlánok nyilván ugyanott he-

verésznek. Ez a nagy ragadozó rendszerint éjjel vadá
szik, s nem orral, hanem szemmel keresi ki az áldoza
tát. Mint macskaféle természetesen éjjel is ugyanúgy
lát, mint nappal. Szaglása egyébként sem sokat ér. Az
orr az állatvilágban sokkal inkább a védekezést szol
gálja, mint a támadást, s az oroszlánnak nincs kivel
szemben védekeznie. Ezenkívül — mint notórius dög
evő — képe állandóan össze van kenve a dög marad
ványaival, nyilvánvaló, hogy ez a körülmény sem
javítja szaglását.
Ugyanez okból rendkívül veszélyes az oroszlán tá
madása, karmai alatt ugyanis, mint fogai között is,
állandóan rengeteg hullaméreg van és ez más veszé
lyektől eltekintve, súlyos fertőzést okoz. A támadó
oroszlán galoppban fut ellenfelének és macskaszerűen
rántja ki alóla lábát — a többi szerencse dolga. Min
denesetre aránylag rövid utunk alatt is, nem egyszer
láttuk az oroszlánugrás nyomait zebrán, vagy gnun,
még apró csikót vezető anyakancán is, s a támadás
aligha volt 2—3 napnál régibb és az állat szinte telje
sen egészségesen vágtatott. Nyilvánvalóan az oroszlán
nem számította ki jól az ugrást, tehát ilyen is gyakran
előfordul.
EMBEREVÖVÉ IS válik az oroszlán, de ennek
rendszerint különös okai vannak. A bennszülöttek
gyakran kiteszik halottaikat a bozótba, ahelyett, hogy
eltemetnék, s ez önmagában emberevővé teheti az
oroszlánt. Említettem már, hogy a legfőbb ok a kiöre
gedés, megbetegedés, ami állandó éhezésben tartja
ezt a hatalmas ragadozót és végül arra csábítja, hogy
a legvédtelenebb lényt, az embert is megtámadja. Sok
szor a sündisznó e tragikus következmény oka; az
oroszlán kedvenc csemegéje ugyanis a sündisznó,
melynek tüskéi az ide-oda hengergetés közben bele
törnek az oroszlán első talpaiba. Később hosszú ideig
tartó gyulladást okoznak és így az oroszlán képtelen
ebben az időszakban normálisan vadászni. Ilyenkor is
emberevésre vetemedhet.
Érdekes talán még megemlíteni, hogy az oroszlán
10 órától 15 óráig általában még akkor is egy helyben
marad, ha közben ember vetődik arra.
TÚLSÁGOS ELSZAPORODÁSÁT AKADÁLYOZ
ZA, hogy értesülésem szerint csak két évenként vem
hes és 3—4 darabból álló szaporulatából is 2—3 kölyköt az anya távolléte alatt a hiénák lopnak el a fé
szekből.
Vadászata majdnem kizárólag dögön történik. A
zebra, gnu tetemet a földtől kb. 1,5 méter magasra
akasztják alkalmas fára, amit úgy értek, hogy a lefelé
lógó tetem orra mintegy 150 cm-re van a földtől. így
a sakálok, hiénák kevésbé férnek hozzá, a kétlábra
ágaskodó oroszlán azonban jóllakhat, vagy ha úgy tet
szik le is ránthatja magának a földre. A vadászok
számítása ilyenkor az, hogy az alkonyatkor, vagy
éjjel megjelenő vad, jóllakva, a kora reggeli órákban
még a dög alatt, illetőleg mellette pihen, s ilyenkor
alkalmas terepen, bokortól bokorig lapulva, könnyen
meg lehet közelíteni. Természetesen nem is ritkán adó
dik olyan eset, hogy cserkészve találkozunk Afriká
ban oroszlánnal. Ez azonban mindig véletlen szerencse
dolga és sokkal kevesebb benne a tervszerűség.
Mindenesetre alig tudok kellemesebb és megnyug
tatóbb muzsikát elképzelni Afrika éjszakájában, mint
a sátorba behallatszó oroszlánhang, a vadászgató ra
gadozó mély dörmögése, mert ez a zene eredményt,
élményt ígér, azt, hogy a holnapi nap után, a tábortűz
fénye a száradó oroszlánbőrön járja majd táncát.
Dénes István
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Az erdész munkahelye az erdő.
Ennek ellenére mindeddig nem ala
kult ki egységes állásfoglalás, hogy
lakását hol kell felépíteni. Takaré
kossági okokból sokan emlegetik: az
erdész húzódjék be a legközelebbi
településre, hogy a civilizáció áldá
sait élvezhesse. Mások viszont kerü
letében akarják letelepíteni az er
dészt és ebben is nagyon sok igazság
van. Általánosítani persze nem lehet.
A szolgálat ellátása céljából mindig
előnyben kell részesítenünk azt a
lehetőséget, hogy az erdész a kerüle
tében lakjék — lehetnek azonban
olyan körülmények, amelyek indo
kolttá teszik, hogy az erdészlakást a
faluban építsük meg.
Az esetek túlnyomó többségében
mindenesetre az első megoldás me!let kell döntenünk, de kellő körülte
kintéssel. Az érd észlakás olyan hely
re kerüljön, ahol a vízellátás forrás
ból vagy kútból biztosítható s ahol
az erdész illetményföldje, de leg
alábbis az illetménykertje kiadható,
lehetőleg olyan útvonal! közelében
legyen, ahonnan a már meglevő, vagy
a csak ezután létesülő villamosveze
tékről biztosítani lehet majd az
áramellátást s ahonnan aránylag
könnyen elérhető a vasútállomás
vagy az autóbuszjárat.
Ami az egyedülálló erdészlakások
tervezését illeti, az eddigi típusok be
épített alapterülete szerintünk kicsi.
Az erdőben lakó erdész nem írat
hatja gyermekeit bölcsődébe, óvodá
ba; mivel gazdálkodik, nagyobb
mennyiségű élelmiszert kénytelen
tárolni; irodai munkáiét is otthon
kell végeznie; munkaideje kötetlen,
tehát előfordul, hogy éjjel van szol
gálatban. s nappal kell kipihennie
magát, úgv hogy sem ő a családiát,
sem a családja őt ne zavarja és í^y
tovább. Mind ezek olyan tények,
amelyek feltétlenül indokolttá te
szik, hogy a beépített alapterületet
növeljük az eddigi típusokhoz képest.
Az eddig épült tíouslakások nyitott
tornáca méreténél fogva nem töltheti

Tájjellegű erdészlakás a Bükkben,
tetőtér beépítéssel

AT

be tökéletesen funkcióját. A tornác
beugrásban elhelyezett előszobaajtó
nincs megvédve széltől, esőtől, hótól.
Egyedülálló háznál indokolt egy
használható méretű, télen zárt, nyá
ron levegőssé tehető tornác. A kamra
eddigi mérete sem megfelelő. Eddig
a kamrában csak a padlásfeljáró
volt elhelyezve. A jövőben a lakó
épületeket alápincézve kell megépí
teni, mert az esetek legnagyobb ré
szében ez gazdaságosabban megold

ható, mint különálló pince építése,
másrészt a felette levő lakrész szára
zabb és melegebb, a pince elérése
pedig kényelmesebb. Különösen ak
kor, ha a pince az épület belsejéből
elérhető. A kamra megnagyobbításával, amely növelné a raktározási le
hetőséget is, ez a kérdés is megol
dódnék.
Beszélni kell a lakókonyháról is.
A lakókonyha az erdészcsalád nap
pali tartózkodási helyévé válhat, ha
elég nagyméretű. A gyermekeire fel
ügyelő, közben házimunkát végző
erdé^zaslszony számára nagyon sok
előnyt jelenthet.
Nem lehet azonban elfogadni azt
a véleményt, hogy a lakókonyha le
gyen az erdész hivataloskodásának a
helye is. Az eddigi tervek ilyen szem
lélettel készültek. Ez a megoldás
nemcsak a család magánéletét za
varja, de nem biztosít nyugodt mun
kalehetőséget az erdész számiára sem.
Az új tervekben szükség van egy kü
lönbéjáratú kis irodahelyiségre, ahol
az erdész el tudja végezni hivatalos
teendőit és szükség esetén átmeneti
szállással is el tudja látni az ellen
őrző erdészet dolgozóját vagy a hozzá
beosztott kisegítőt. Mindamellett két
lakószoba kell, s nem hagyható ki a
lakásból a fürdőszoba és a belső WC
sem.
Tisztában vagyunk vele, hogy e
megnövekedett igények kielégítése
többletköltséget jelent az eddigiek
hez képest. Ez azonban nem riaszt
hat vissza attól, hogy a felvetett igé
nyeket ki ne elégítsük. A fejlődéssel
lépést kell tartanunk. Törekednünk

kell azonban a takarékosságra is, ke
resnünk azokat a megoldásokat, ame
lyek ezt lehetővé teszik.
Ilyen megoldás lehet — hogy csak
egy példát említsünk — az egyedül
álló épületek tetőterének beépítése.
Ezzel az alapterület növelése nélkül
is több lehetőséget kapunk, az előbb
felsorolt igények kielégítésére.
Erdészlakásainkat, ha csak lehet,
el kell látni vízvezetékkel és villany
nyal.
Beszélnünk kell az erdészházak
melléképületeiről is. A használatban
levő típusterv sem méreteiben, sem
célszerűségében nem elégíti ki a
szükségleteket. A jövőben olyan mel
léképületet kell tervezni, ahol egy
fedél alatt élfér istálló, sertésól, fás
kamra, tyúkól, füstölő, kemence, üst
ház és esetleg a WC. Biztosítani kell
itt az erdész részére egy kis raktár
helyiséget is, amelyben a kezelésére
bízott állami eszközöket tarthatja.
Arról sem szabad lemondani, hogy
lehetőleg szivattyús kúttal és ren
des kerítéssel ellátott, teljesen komp
let otthont tudjunk átadni az erdész
nek már a beruházás évében.
Egy ilyen vita rohamléptekkel vi
heti előre a kérdés megoldását. Ez
azonban nem minden. A vitában ki
kristályosodott igazságokat haszno
sítanunk kell. Szükséges lenne tehát
pályázatot kiírni különböző típusú
erdészházak tervezésére. Ezekben a
tervekben életre kelnének azok az
elgondolások, amelyek helyesnek bi
zonyultak, másrészt érvényesülhetne
azoknak a műszakiaknak a tudása,
akik nem tervezők ugyan, de mint
kivitelezők talán jobban érzik, hogy
hol szorít a cipő.
Deninger István
Beély Miklós
a Keletbükki Állami Erdőgazdaság
műszaki csoportjának dolgozói

Újabb természetvédelmi
területek
Az Országos Természetvédelmi Tanács
a következő különleges és ritka termé
szeti értékeket nyilvánította védetté:
A dénesfai (Győr-Sopron megyei) par
kot, a cégénydányádi (Szabolcs-Szatmár
megye) parkot, a csesztvei (Nógrád me
gye) Madách emlékfát, a romhányi (Nóg
rád megye) törökmogyoró-fát, a lesencetomaji Szociális Otthon parkjában álló
három mamutfenyő fát, a tiszaigari Pe
tőfi tsz ingatlanán álló Mátyás király fát,
valamint a 71-es állami út Keszthely-fenékpusztai szakaszának vadgesztenye fa
sorait.
Ugyancsak természetvédelmi területté
nyilvánították a Debreceni Nagyerdő 35,3
hektárnyi tudományos értékű idős töl
gyesét, a Hajdú-Bihar megyei újszéntmargitai „tilalmas erdő“ 60,6 hektár ta
tárjuharos szikes-tölgyesét, a keszthelyi
kastélypark 7,4 hektárnyi részét. A keszt
helyi Balaton-parti ősi park mintegy 17
hektárnyi területét. A mátrai Kékes tető
környékének 438,5 hektárnyi erdőterüle
tét, az Ócsa község határában a Nagy
erdő páfrányokban, gazdag égeresét 55,58
hektár és a Mádencia erdő szil-, kőris,
tölgy ligeterdejét 135,17 hektár területtel,
végül a kerecsendi lösz-sztyep erdő ma
radványát (Heves megye) 106,9 hektár te
rülettel.
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a I3akoay közepén
Egy erdészkolónia megváltozott élete

TULAJDONKÉPPEN
AZÉRT
JÖTTÜNK fel ide, a királyszállási

erdészkolóniába, hogy megnézzük
az új vízvezeték műszaki átadását.
Tudtuk előre, hogy nagy eseménye
lesz ez a kolónia életének, de azt
már nem sejtettük, mennyi-meny
nyi más esemény is színesítette,
gazdagította az elmúlt másfél év
tized alatt ennek a kicsiny közös
ségnek a napjait. S most, hogy itt
állunk a kolónia aprajának-nagyiának a gyűrűjében, a frissen fes
tett vízvezetéki kút mellett, az em
berekből is úgy tőr elő az emléke
zés, olyan frissen zúduló élmény
szerűséggel, mint a vízcsap száján
az első vízsugár milliónyi gyöngy
szeme.
♦

évvel ezelőtt ide került cselédnek,
az egykori vadászkastélyba. Évek
múltak el anélkül, hogy kimozdul
hatott volna a kastélyból. Sem idő,
sem út, sem pénz, sem közlekedési
eszköz nem volt. Ma a néhány éve
épült bekötő úton rendszeres autó
buszjárat közlekedik Várpalotára.
A fiatalok úgy járnak át szóra
kozni ebbe a bányászvárosba,

A

— SOHASEM FELEJTEM EL

azt a februári napot, 1950-ben —
gondolkozik el E r k i Márk. —
Förgeteges idő volt, négy lovat
fogtunk be a szánba, hogy vala
hogy eljussunk Hamuházára, a hét
kilométerre levő kúthoz. Tovább
nem várhattunk az idő csillapodá
sára, mert sem itt Király szálláson,
sem a szomszédos hétházpusztai
kolónián már egy csepp ívóvíz
nem volt, az emberek havat ol
vasztottak. Valahogy leértünk,
vissza is fordultunk, de fele úton
újult erővel tört ránk a bakonyi
vihar, nem tudtunk megbirkózni
vele, a szán felborult, a lajt össze
tört, zúdult ki a drága, kincset
érő víz. Hát így kínlódtunk át csi
korgó teleket, tikkasztó nyarakat,
víz nélkül.
*
DE NEMCSAK VÍZ NÉLKÜL:

a legközelebbi iskola Tésen volt,
nyolc kilométerre . és ugyanide
kellett gyalogolni egy kiló lisztért,
fél kiló cukorért, mert boltja sem
volt a kolóniának. És olyan úton,
hogy az edzett erdészeti fogatosok
is alig mertek nekivágni kocsival.
Ha mindazt fel akarnánk jegyezni,
amit a kolónia legrégebbi lakója,
Janászek Mihályné, a hétházpusz
tai új munkásszállás üzemi kony
hájának szakácsnője elmond, ol
dalakat kellene teleírnunk. Kis
lány volt, alig töltötte be a tizen
hatodik évét, amikor huszonhárom

másfél milliós beruházás volt. És
az Erdőgazdasági Tervező Iroda
mérnökei Bánóczy Béla vezeté
sével, valamint az OEF műszaki
fejlesztési osztálya, a székesfehér
vári erdőgazdaság szakemberei
évekig keresték a megoldást, hogy
ez a 450 méter magasságban levő
bakonyi erdészkolónia egészséges
vízhez jusson s egyúttal megszűn
jön a kis települést állandóan fe
nyegető tűzveszély. Összehasonlí
tásul írjuk le a két számot: amíg
lajtos kocsikkal szállították a vizet,
legjobb esetben napi 600—700 li
tert tudtak felhozni, a vízvezeték
akár 12 ezer litert is felszippant
a hegytetőre.
*

Dobos Ferencné és gyermekei örömmel
viszik az első vödör vizet az új kútról

mintha csak a szomszédba menné
nek. Az 1956-ban épült iskolában
kilenc erdészgyereket tanít Dobr o c s i Ferencné tanítónő, az
egyik kerületvezető erdész fele
sége. A jól felszerelt orvosi rende
lőben kéthetenként egész napos
szakorvosi és fogászati rendelést
tartanak. Néhány hónapja kicsiny,
de áruval jól ellátott bolt is nyílt
Királyszálláson. Vezetője, B ene
Sándorné, az erdészet szakelőadó
jának felesége büszkén újságolja,
hogy a kis bolt forgalma húszezer
forint körül van havonta.
*

HÚSZEZER FORINT — tehát
családonként ezer forint. Mert
húsz erdészcsalád él itt, a két
szomszédos kolónián, azonkívül a
munkásszálláson 80—100 erdészeti
dolgozó. Összesen tehát mintegy
200 ember. Hány milliót fordított
vajon államunk arra, hogy ez a
200 ember emberibben, könnyeb
ben éljen? Egyedül a vízvezeték

KULTÜRA

IS

ELJUTOTT

ebbe a nem rég még istenhátamögötti kolóniába. A MEDOSZ me
gyebizottsága vetítőgépet adott a
kolóniának, s hetenként filmet
küld a Bakony közepére. A szak
szervezet vándorkönyvtárának ál
landóan növekedik az olvasó kö
zönsége. A szakemberek most ta
nakodnak azon, hogyan lehetne
televíziós készüléket is felállítani,
mert villany ugyan még nincs, de
a MEDOSZ ad vevőkészüléket, ha
— a mozigép mintájára — sikerül*
áramfejlesztő agregátummal mű
ködtetni a televíziót. — Valóban
úgy összekovácsolódott a mi kö
zösségünk, mint egy nagy család
— jegyzi meg Tollner György er
dészetvezető. — Nemrégiben So
mogyi Imre motorfűrészes lako
dalmán kivilágos-kivirradtig ott
táncolt az egész kolónia. Csak egygyel nem vagyunk megelégedve.
A kolónia még, ördög tudja, mi
lyen ősidőkből örökölte a nevét:
Király szállás. Hát ez a „fejedelmi“
örökség, úgy érezzük, nem méltó
hozzánk. Mennyivel szebben és
igazabban hangzana: Erdész-szál
lás!

Bisztray Kálmán

ERDŐ
Sok fája lágyan egymásba karol,
Benne a béke és vidámság dalol.
Zöldelő haját csókolják fellegek,
Tanulhatnánk tőle: szeretni, emberek!
Hozzá szalad az ember, hogyha fázik,
Ha szél fúj: rajta a Tavasz hárfázik,
A Hold fénye éjjel ezüst fátylat ejt.
Az erdő mélye békét, nyugalmat rejt.
Napfény, szél játszik száz fajta levelen,
Az erdő belseje: fészek és szerelem,
Nyugalmas csönddel, varázzsal üdítő,
Idejár pihenni az elszálló Idő ...

Kapornaky Gyula
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Két társadalmi ösztöndíjas
az egri erdőgazdaságnál
A fiúk már rég ismerték egy
mást.
Erdészgyerekek
voltak,
együtt jártak középiskolába és
szívük Sopronba vágyott, az Erdő
mérnöki Főiskolára.
Felsőtárkánybam, Szabóéknál 2.
gyerek van. Az egyik az erdészeti
technikumba jár, a másik meg er
dőmérnök szeretett volna lenni.
Wagner Lajos erdőgazdasági fel
ügyelő 3 iskolás gyermeket nevel.
A nagyobb már majdnem egy éve
az erdészetnél dolgozott, de ami
kor a középső fiú kitűnő érettségi
bizonyítványt hozott haza, a test
vérek egyszerre rukkoltak ki régi
vágyukkal: — Édesapám, erdő
mérnökök szeretnénk lenni!
így aztán ugyanabban az időben
Felsptárkányban és Egerben is
vívódott egy-egy édesapa, mi tévő
legyen? Egyszerre két gyerek is
koláztatását nem bírják, de melyi
ket válasszák és hogy mondják
meg a másiknak: fiam, te nem ta
nulhatsz tovább, mert nem telik.
Kétszeres fájdalmat éreztek: nem
csak mint szülők, hanem mint er
dészek is.
Hogy-hogynem, a két család
gondját-baját megtudták a gazda
ságnál. Az igazgató, a párttitkár,
az SZB. elnök és a személyügyi
előadó megvitatták a dolgot. Kor
mányunk lehetőséget adott arra,
hogy a vállalatok és a gazdaságok
— az igazgatói alap, a nyereség
részesedés, vagy a vállalatfejlesz
tési alap terhére — segítsék a
néphez hű, becsületes dolgozók
gyermekeinek, elsősorban tehetsé
ges munkás- és parasztszármazású
fiataloknak a taníttatását. Az egri
erdőgazdaságnál éltek ezzel a le
hetőséggel.
Szabó Győzővel és Wágner Ti
borral szerződést kötöttek, hogy a
gazdaság főiskolai tanulmányaik
ideie alatt havonként 450 forint
társadalmi ösztöndíjat fizet ré
szükre. Ha jó tanulmányi ered
ményt érnek el, 50 forinttal, a
harmadik évtől pedig újabb 50
forinttal megtoldják az ösztöndí
jat. A két fiatal viszont kötelezett
séget vállalt, hogv legjobb tudása
szerint, becsülettel készül hivatá
sára, a nyári szünidő alatt 30 na
pot a gazdaságnál tölt termelő
gyakorló munkában és a mérnöki
diploma megszerzése után a gaz

dasághoz jön dolgozni, képesítésé
nek megfelelő munkakörbe. így
lett erdőmérnökhallgató a felsőtárkányi fiúból, akinek már a
nagyapja is erdész volt, az egri
erdészcsalád pedig mindkét fiát
elküldhette Sopronba, az egyiket
társadalmi ösztöndíjjal, a másikat
saját költségre.
Vajon nincs-e minden gazdaság
nak ugyanez a lehetősége? Nincs-e
állandó szakemberhiányunk? Nem
akad-e olyan dolgozójuk, akinek
válláról levehetnék az iskoláztatás

gondjait, vagy nem ismernek-e
olyan fiatalokat, akik képességük,
társadalmi rendszerünkhöz való
hűségük és szociális körülményeik
miatt megérdemelnék a támoga
tást?
A két erdészfiú azóta letette az
első félévi vizsgákat. Wágner Ti
bor minden tantárgyból jeles ered
ménnyel vizsgázott, osztályelső
lett és Szabó Győző is megállta a
helyét. Mikor itthon jártak, ellá
togattak az erdőgazdasághoz is. A
szivük máris ide húzza őket. Va
laki így mondta a gazdaságnál: ők
a mi fiaink, a nagy család diákjai.
dr. Fazekas László

Tsz-istállók
három százalékos szerfatöbbletből
Bélapátfalván 15 erdész tanácsko
zik. Eddig az első féléves munkát ér
tékelte az erdészetvezető fiatal mér
nök, de most már a második félév
feladatairól, a legsürgősebb munká
ról van szó.
Heves megye termelőszövetkezetei
29 000 sertés hizlalását tervezték, de
jelenleg csak 10 000-re van férőhely.
A szarvasmarhaállomány 9500 darab,
ezt az év végéig 20 ezerrel kell nö
velni, s 11 ezer új férőhelyet, bizto
sítani. Ezért sürgette a pártbizottság
a szerfa leszállítását a termelőszövet
kezetek részére. Kápolna, Tarnazsadány, Ludas, Novaj és Zaránk köz
ségek már meg is kapták a magu
két, de ez még nem minden:
a bélapátfalvi erdészetnek 16 ter
melőszövetkezet számára kell
szerfát és szélezett deszkát ter
melnie
marhaistálló és sertésfiaztató építé
séhez.
Mindennap várják a MÉSZÖV
diszpozícióját. De fennakadás nem
lehet. Nahóczki és Wolf szak
társ 4—4 garnitúra szerfát vállalt, ki
ki a maga körzetéből, s helyt állnak
a többiek is. Egyenként számolnak
be az erdészetvezetőnek, ki hogyan
halad a munkával,
— Szép a mi erdőnk, negyven esz
tendeje járom, de vigyázzatok rá,
fiam — inti Csuhány Mihályt az
apja. Kevés szóból is értik az öreget,
mert egyöntetű a határozat, hogy
az éves terv keretén belül idejé
ben meglesz
mind a tizenhat tsz szerfája. Bélapát
falván 47 helyett 50 zázalékos szerfakihozatalt érnek el az idén. A há
rom százalékos különbözet 300 köb
méter szeriatöbbletet jelent.
A sor végén valaki gyorsan kiszá
mítja, hogy mit ér ez forintban. A
vezető erdőmémök kéri, hogy az idén
még nagyobb gonddal válogassák át
a tűzifát, mert
a monori kefegyár nagyon érdek
lődik a bükk-műhasáb iránt.
s ez sokezer forintot hozhat az erdé-

szetnek. Az emberek helyeslőén bó
lintanak.
Rövid jelentések, határozott uta
sítások, szakmai tanácsok váltják
egymást. Aztán kimondják:
határidő előtt vagonba rakják az
idei utolsó bükkrönköt is,
és a bélapátfalvai szállítmányból
egy sem fog befülledni.
Ebéd után a napszítta arcú erdé
szek „diákokká” változtak. Mindegyi
kük előtt 350 oldalas, vaskos szak
könyv: Erdősítési és fásítási utasí
tás. Júniusban lesz a vizsga, de ad
dig még erősen kell tanulniuk. Nagy
László erdőművelési szakelőadó tü
relemmel magyarázza a fogasabb
kérdéseket, az egyik is hozzászól, a
másik is kérdez valamit. Távolról
olyan, mintha csak beszélgetnének.
De a gyakorlathoz, a termelőmunká
hoz való kedvük s délelőtti szakszerű
felszólalásaik azt bizonyítják, hogy
az életnek és önmaguknak tanulnak,
fiatalabbak és idősebbek egyaránt.

Sík eves nyávtelepítések

Nyolcéves erdőtelepítés Abádszalók
határában: 40% óriásnyár
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Nagy sikerrel mutatkozott be az OEF új kezdeményezése, az

ERDÉSZ SZÍNTÁRSULAT
(Boly, 1960. április 27. Kikül
dött tudósítónktól). A kultúrte

remben gyöngyvirággal díszített
három hosszú asztalsornál piros
pozsgás jókedvvel koccintgat két
száz erdészeti szakember. Az or
szág minden tájáról összejött igaz
gatók, főmérnökök, erdőművelési
és gépesítési szakelőadók. Emelke
dett a hangulat. Hiszen kiváló él
mény volt a tapasztalatcsere most
lezárult első napja. És a gépszemle
utáni megbeszélésen olyan nagy
szabású elhatározások születtek,
amitől csak vídulhat az ember
szíve-lelke... A vacsora is fogára
való volt mindenkinek. A mohácsi
Gertner János hárfaművész pedig
most egyre vidámabb dalokat pen
get ... Hát kinek is ne lenne jó
kedve?
Vannak, akiknek kínos ez a jó
hangulat, noha ők is egyetértenek
vele: a tapasztalatcsere vezetősége
zavartan súg-búg: „Hogy kerülhet
most sor a nagy meglepe
tésre?“ ... A színpad függönye mö
gött felsorakozott művészek idege
sen topognak: „Hogy képzelhető
el, hogy most mi egy megrázó drá
mával álljunk elő?!“ ...
Ha kihordanák az asztalokat,...
ha átrendeznék a székeket...?
Igen, ezt kellene tenni. Dehát: a
házigazda, a pécsi erdőgazdaság
vezetősége megzavarhatja vendé
geinek ezt a kedves jóhangula
tát? ... Nincs szükség semmiféle
mesterséges
hangulatátváltásra.
Ahogy meglibben a függöny, elül
a nagy vígasság.
MINDENKI KÍVÁNCSIAN FI
GYEL a rivaldafényben megszó
laló Csillag István elvtársra.

—... A Főigazgatóság, ahogy az
erdészgyerekekért megteremtette
a nagykovácsi Gyermeknevelő
Otthont, azoknak az erdészeknek
kedvéért, akiket a távol vidékek
hez köt a hivatásuk, létrehozta az
Erdész Színpadot... Egy kis szín
társulatot, amely arra lenne hí
vatva, hogy a legtávolabbi erdők
be is elvigye a művészetet...
—... Csupán jószándékú pró
bálkozás. És az önök döntésétől
függ, hogy maradandó intézmény
lesz-e belőle ... Azok a színművé
szek, akik ezt a magasztos, de

igen áldozatos feladatot vállalták,
most ezen a kis színpadon fognak
bemutatkozni önöknek örsi Ferenc
„A hurok“ című háromfelvonásos
drámájával...

—•... Tekintettel voltunk az
elvtársak kényelmére. Nem akar
tuk felbontani az asztalsorokat...
Viszont: ez a kis színtársulat még
nem ismeri az erdészeket és az er
dészek sem ismerik ezt a művész
együttest ... Szeretnénk, ha a
mostani bemutatkozó előadáson a
színészek megismernék az erdé
szeket és az erdészek is megismer
nék a színészeket...
Természetesen, egy ilyen beje
lentés után ismét koccintani kell.
Ám, ahogy a függöny szétnyílik,
mindenki elnémul. És a színészek,
ezek az áldozatos feladatra vállal
kozott ismeretlen művészek ját
szanak.
JÁTÉK VAGY VALÓSÁG? Már
a második jelenetnél hangta
lanul az asztalra ereszkednek a
kézben maradt, ki nem ürített po
harak. Elnyomódnak a cigaretták.

A legkisebb neszt is diszkrét piszszegés inti le. Mindenki feszülten
figyel. Mert, ami a dohányfüstben
úszó színpadon történik, úgy tör
ténik, hogy elfeledteti a nézőkkel
a színházat. Az élet pereg előttük
megrázó hűséggel. Mert igazi mű

örül, lelkesedik, robban és szen
ved ...
A második felvonásnál a színé
szek már ismerik az erdészeket és
az erdészek a művészeket. A szín
padon — ha egyáltalán fokozható
— még tökéletesebb a játék. A tel
jes átélésben Farkas József és
Molnár Edit valóban sírnak... És
a nézőtéren halotti a csend.
Most bontakozik ki az alattomos
csábító „Kosaras“ kiléte. Ennek a
játéknak láttán a közönség Füzessy
Ottót is a „nagyok“ közé sorolja.
.. .Pedig még csak ezután követ
kezik a legdrámaibb szakasz. A
gyorsan pergő hirtelen nagy for
dulatok sorozata.
Vastaps és újra vastaps. A har
madik felvonásban Füzessy Ottó,
Kálló Margit, Molnár Edit és ismé
telten Farkas József megrázóan
nagy alakításokat nyújtanak. Baj
ka Pálhoz mostoha a szűklélegzetű
„Rendőr“ szerep. De röpke jele
neteiben is elárulja, hogy méltán
tartozik a kiválóan összeválogatott
gárdába. A taps neki is szól.

Kár, hogy az egész dráma ki
tűnő összefogója és mesteri ve
zénylője, a gyors, frappáns fordu
latok megteremtője, a rendező
Bende Miklós nem jelenik meg a
függöny előtt. De ő és a társulat
súgója, kellékese és egyben csupa
szív 'mindenese — már a dísZp
leteket bontják, hogy
pesti
bemutatkozásra
visszautazhassanak.

a 'buda
mielőbb

vészek kezében élövé születik a
gondolat.

MÉG ZÜG A TAPS] amikor a
közönségből megrohamozzák Csil

Az első kép végén viharos taps.
Az első felvonás zárásakor szűnni
nem akaró vastaps. S utána egy

lag elvtársat, hogy a társulat mi
előbbi előadását ki-ki a maga gaz
dasága területére biztosíthassa ...

szerre mindenki a színlapok után
kapkod. Hogy megtudják: kik ezek
a művészek, akik ilyen tökéletes
alakítással tudják visszaadni az el
képzelt valóságot?...

A kritikus kritikus szemmel mé
regeti ezt az osztatlan nagy lelke
sedést. De nincs oka, hogy szalma
lángnak ítélje. Hiszen a Pécsig
tartó autóbusz úton s aztán késő
éjszakáig a szállóban még mindig
az Erdész Színpad előadását tár
gyalják. Igényes kulturérzék nyi
latkozik meg a bírálatokban: „A
téma, az erdészeti vonatkozása
miatt is sikeres. Sajnos, az alakok
inkább eposzhősök... A szerkesz
tés viszont megint csak jó ... A
feszültség állandó fokozása ki
tűnő ... Nemcsak politikai és tár
sadalmi, hanem általános emberi
mondanivalója is van ... Hatása
maradandóan nevel... És ez a
játék, meg rendezés!... Le a ka

Már tudják. Csak éppen azt nem
tudják eldönteni, hogy melyik
művész a „nagyobb“! ... Farkas
József a „Miska“ megformálásá
val? Molnár Edit, mint „Katica“?
Vagy Kálló Margit „A gyerek“
szerepében? Avagy a mindenre ki
váncsi szomszédasszonyt alakító
Darvas Marika, aki olyan igaziból
beszéli el, a szemeivel beszéli el a
másodvirágzása idejét érző negy
venes asszonyt? ... Mindegyik
alak él és a maga karaktere sze
rint élethűen érez, gondolkozik,

id
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lappal előttük. Ezek igen komoly,
igazi, vérbeli művészek!“ ...
*

Ilyen elismerés után csak gratu
lálhatunk a Főigazgatóság bátor
kezdeményezéséhez. De ugyanak
kor gratulálnunk kell a bemutató
közönségének is, amely a kedélyes,

bohém jóhangulat magas fokán is

azonnal vigyázz-állásba tudta ma
gát kapni, hogy tisztelegjen a ko
moly művészetnek ... És — igen,
így helyes: — le a kalapot a társu
lat valamennyi tagja előtt! .. .
Ilyen bemutatkozás után biztosak
vagyunk benne, hogy a próbálko
zásból intézmény lesz.
Borvendég Sándor

Új módszer a vadkár megakadályozására
A vadkár elhárításával kapcso
latosan már4 sokféle elgondolás
látott napvilágot, de ezek sajnos
többnyire túl költségesek, munka
igényesek és nem mindig járnak a
kívánt eredménnyel.
Erdészetünk területén 1958. de
cembere óta végzünk kísérleteket
a vadkár megakadályozására.
Meigfigyeléisieink azt mutatták: a
vad életösztöne ellentmond annak,
hogy olyan helyen tartózkodjék,
ahol szabad mozgása nincs bizto
sítva. Erre a biológiai megfigye
lésre építettük fel azt az elgondo
lásunkat, hogy a veszélyeztetett
területet dróthuzallal kell behá
lózni s ezzel megakadályozni a
vad szabad mozgását. Ezt a mód
szert (igaz, hogy a jelenleginél
kezdetlegesebb formában) 1959.
januárjában kiviteleztük és Bog
nár
Ignác
erdésztechnikussal
együtt újításként benyújtottuk a
Nyugatbükki Állami Erdőgazda
sághoz. Az erdőgazdaság újítá
sunkat kísérletezésre el is fogadta.
„Hálós“ vadvédelmi módszejrünk kivitelezése a következőkép
pen történik. A veszélyeztetett te
rületet 60—80 cm magasan (a vad
tól függően) körülhatároljuk egy
szál 2,2 mm-es dróthúzallal. Ezzel
párhuzamosan (már bent a terüle
ten) 1 m távolságra és 1—1,2 m
magasan szintén körülhatároljuk
a területet. A harmadik párhuza
mos drótszálat újabb 1 m távol
ságra és kb. 1 m magasan vezet
jük, az előbbiekkel párhuzamosan.
Ezt követik aztán a további pár
huzamos szálak. A negyedik, ötö
dik, hatodik szál természetesen
már 2 vagy 3 méterre is kerülhet
a megelőzőtől s a terület közép
pontja felé aztán még fokozatosan
nagyobbodik a távolság. Ha a pár
huzamos szálak kihúzása megtör
tént,
keresztszálakkal további
sávokra bontjuk a területet, de
nem az átlók irányában, hanem a
párhuzamos szálakra merőlegesen,

mert csak igy alakulhat ki egyen
letes hálózat. Az eddigi tapasztala
tok alapján ha terület bekeríté
séhez 2 q, 2,2 mm-es drót elegendő,
vagyis cca 6900 fm. Ezzel a menynyiséggel 1 ha-on elérhetjük a
megfelelő hálózati sűrűséget. A
területtől és vadtól függően ked
vező esetben 1,8 q drót is elég,
de a legkedvezőtlenebb esetben
sincs szükség 2,5 q-nál többre.
Oszlopokat nem kell állítani, mert
a helyszínen levő fákat, cserjéket
felhasználhatjuk a huzal rögzíté
sére. Vagy ha semilyen fásnövény
nem található a területünkön, ak
kor is elegendő a terület négy sar
kára egy-egy oszlop (1,2—1,5 m
magas), mert a további drótszálak
már egymáshoz kötözhetők. A
közbenső szakaszokon pedig egy
szerű villáságú gallyakkal tá
maszthatjuk fel őket a „belógás“
megakadályozására^ A drótszála
kat egymáshoz is kell kötözni,
hogy bármelyiknek az érintése
esetén az egész háló mozgásba jöj
jön s a rákötözött konzerves do
bozok zörögni kezdjenek. A szélső
huzalokra ezenkívül még fenoloskátrányos rongy darabokat is kö
töztünk, amelyek a szagukkal
szintén távol tartják a vadat. Ennél
természetesen nem a vegyszer a
lényeg, arra felesleges pénzt köl
teni. Mi azért alkalmaztuk, mivel
a fenoloskátrányt teljesen ingyen
kaptuk helyben a gyártól. Ilyen
vagy egyéb hasonló módszerek a
helyi adottságokat figyelembe vé
ve mindenütt alkalmazhatók.
Tapasztalatunk szerint báimilyen kicsi vagy nagy területen
egyaránt sikeresen alkalmazható
a hálós vadvédelmi módszer.
Megfigyeléseink azt bizonyítják,
hogy ezzel a hálós módszerrel ele
jét lehet venni a további vadkáro
sításnak, kivéve a nyúlkárt. Eddig
olyan területeken végeztünk kísér
leteket, ahol igen erős volt a vad

károsítás. Télen a hóban a nyomok
azt mutatták, hogy még a vadcsa
pás irányában kifeszített dróthu
zalnál is megtorpant a vad és
megszokott útvonalát megváltoz
tatva a huzal mentén kikerülte a
behálózott területet. Egyetlen vad
nyom sem vezetett be a behálózott
területre, a nyulakét kivéve.
Olyan területünk sajnos egye
lőre nincs, ahol közvetlenül az er
dősítés után alkalmaztuk volna a
hálózási módszert. Azt azonban
minden kétséget kizáróan bebizo
nyítottuk, hogy a vad még a leg
nagyobb téli károsítás idején is el
kerüli a behálózott területet. Te
kintettel arra, hogy az eddigi
eredmények biztatóak, szeretném,
ha minél több helyen megpróbál
koznának ezzel az új módszerrel,
így lehetne minden kétséget kizá
róan eldönteni, hogy kiállja-e a
próbát.
A költség aránylag nem sok.
Gyakorlati tapasztalataink szerint
két ember két nap alatt elvégzi 1
ha terület behálózását, napi 50.—
Ft-os keresetet számítva 200 Ft
munkabérért s azonkívül csak a
2 q 2,2 mm-es dróthuzal szüksé
ges.
A költségek kedvező alakulását
legszeml éltetőbben a következő
összehasonlítás mutatj a:
A régi módszer szerint a faosz
lopos, 11 soros szabvány vadvé
delmi kerítés fm-enkénti költsége
38,68 Ft, a betonbuckosé 45,35 Ft.
Az új hálós módszerrel egy egész
hektárnyi
terület vadvédelme
megvalósítható 200 Ft munkabér
rel és 2 q 2,2 mm-es dróthuzallal.
A hálózat emellett könnyen át is
telepíthető. Ha a módszer beválik,
országos viszonylatban megtaka
ríthatjuk az évente vadvédelmi
kerítésre fordított költség 90%-át.
Kovács Jenő

erdőmérnök, Bélapátfalva
A vadgazdálkodás megjavítása ér
dekében a Szovjetunió miniszterta
nácsa határozatot hozott. A határo
zat fokozza az erdőgazdaságok fele
lősségét a vadállomány fenntartása
és védelme terén.
*

Az erdőbecslő zsebkönyve. Hasz
nos, gyakorlati kézikönyv jelent meg
a szovjet erdészeti szakirodalomban.
A könyv mindarról tájékoztatót ad,
amire az erdőbecslőnek szüksége le
het mindennapi munkája közben, s
egyúttal betekintést ad a szovjet er
dőrendezés munkamódszereibe is.
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Fekete István: PEPI-KERT
(A szarvasi arborétum története és leírása)

Másfél évszázada alapította a
„magas körökben” Pepinek becézett
testőrgróf, Bolza József a szarvasi
arborétumot, amely ma már igen
fontos tudományos és gyakorlati cé
lokat tölt be. Állandó botanikai és
biológiai kutatások színhelye nap
jainkban az arborétum, s számos
üzemet, parkot lát el magvakkal,
csemetékkel, homokkötésre vagy ko
párfásításra
szánt
suhángokkal.
Ezen túlmenőleg azonban mint kultúrhistóriai emlék is párját ritkítja.
Csaknem kétezer különleges nö
vényféleség díszük a Körös partján
elterülő hatalmas területen: messze
világrészekből hozott és meghonosí
tott fák, cserjék, örökzöldek, virá
gok.
Fekete István,
nemrég József
Attila-díjjal kitüntetett írónk vállal
kozott rá, hogy feldolgozza a híres
kert történetét. Rengeteg adatot tárt
fel, s tudományos alapossággal és
hitelességgel fűzte sorba az esemé
A fejlődés magasabb
fokát csakis tökéletesí
tésekkel érheti el min
den szakma. A tökélete
sítés eléréséhez azonban
szellemi irányításon kí
vül kivitelező műszer is
szükséges. így a térképnagyításhoz vagy kiseb
bítéshez is szükséges a
műszer. Mit kellene mű
szer hiányában össze
vissza rajzolgatni, hogy
célunkat elérjük!
így van ez a tervezés
nél is. A vállalati rész
lettervek készítése az
utóbbi évtizedben igen
nagyot fejlődött. Eleinte
még csak a mennyiségi
tervek kidolgozása dom
borodott ki a nagy mun
kából, az önköltségi ter
vek még nem adtak ala
pot
a
ga&íaságosság
megállapításához, vagy a
'nyereségrészesedéshez.
Ma már erős az összhang
az alapterv, a műszaki
szervezési, a munkaügyi
és önköltségi tervek kö
zött. Sőt annyira erős a
kapcsolat közöttük, hogy
az egyik csökkentése a
másik növekedését ered
ményezi, vagy az egyik
csökkenése a másik csök
kenését, vagy fordítva,
de legtöbbször az egyik

nyeket, amelyek százötven esztendő
folyamán kialakították az arborétu
mot. A szerző — természetesen —
ebben a munkájában sem tagadta
meg magát. A leírásban — minden
szakszerűsége mellett — csillog a
vérbeli író lendületes előadása. A
számok, tények megelevenednek Fe
kete István tollában. A változatosan
pergő történet mögé nagyszerű hát
térként rajzolódik ki a korabeli Ma
gyarország, gazdag és szegény embe
reivel, szeszélyes ötletekkel és ve
rejtékez munkával együtt.
A látszólag csapongva szárnyaló
írás azonban szorosan tárgyát fejti
ki. Időrendben mutatja be az arbo
rétum kezdeti kibontakozását, fejlő
dését, a növények összegyűjtésével
és meghonosításával járó fáradozá
sokat. Mint a történet szerves ki
egészítő részét közli a ma ott te
nyésző, csaknem kétezer fa és cserje
tudományos jegyzékét, amely min
den különösebb kommentár nélkül

is képet ad az arborétumban élő fa
jok gazdag változatosságáról. Kü
lön kis fejezeteket szentel tíz — oly
kor már hazájában is ritkaságszám
ba menő — fának, többek között a
mammutfenyőnek, a szomorú je
genyefenyőnek, a kínai cedrófának,
az amúrmenti parafának.
Ugyancsak kedvesek, hangulato
sak azok az oldalak, amelyeken a
Pepi-kert
állatvilága
elevenedik
meg. Szó esik több kisebb-nagyobb
emlősről. Néhány közülük a már
száz éve kihalt hód nyomdokain te
lepedett meg. De elsősorban a ma
darak népesítik be a parkot, ame
lyet sokféle növénye kitűnő madár
tanyává avat.
Végül érdekes párhuzamot von a
szerző. Rámutat, hogy ez az egykor
nagyúri kedvtelésből létesített arbo
rétum ma milyen fontos gazdasági
és kulturális hivatást tölt be, meny
nyire öregbedett tudományos hír
neve, mennyivel kedveltebb a fel
szabadulás óta, amióta az egész or
szág — tehát minden ember javát
szolgálja.
A könyv kiállítása méltó a tarta
lomhoz. Művészi borítólapja is meg
ragadja az olvasó szemét, de élveze
tes és változatos a belső illusztráció
is, akár a tájképeket, akár az öt
letes rajzokat nézzük. A Pepi-kert
nemcsak a szakembernek, nemcsak
a természetkedvelőnek, hanem a
szép könyvek gyűjtőjének is örömet
jelent. (Mezőgazdasági Kiadó, 164
oldal, ára 27 Ft.)
S. P.

T LRyMASAEJLRö L
növekedése kell, hogy a
másik növekedését is
eredményezze.
Ennek a feladatnak a
végrehajtásához az em
beri észen kívül már
más tárgyi eszköz is
szükséges. Itt van jelen
tősége a műszernek. Sze
rencsére fel is találták és
így nagyszerűen tudjuk
hasznosítani a tervkészí
tésnél.
Elkészítjük az alapter
veket, felülvizsgáljuk és
akkor kezd működni a
műszer. Hazamegyünk,
megnézzük a változást,
beállítjuk a
műszert,
mely sokszor teljesen
ugyanazon számok át
írását
engedményezi.
Nincs is még nagy baj,
az alaptervekhez sokszor
még műszer sem kell.
A
műszaki-gazdasági
szervezési mutatók se
gítségével szép nyugod
tan ráépítjük az alapter
vekre a munkaügyi- és
önköltségi terveket. A
kivitelezéshez természe

tesen néha-néha itt is
használni kell a műszert,
különösen a vége felé,
amikor már az agy is
nehezen fog és az öszszetartozások nem egyez
nek.
Végül elérkezik az ön
költségi tervek felül
vizsgálata. No, most az
tán működj ám, emberi
agy, mert amit kiszámí
tottál és megterveztél,
azt meg is kell védeni.
Itt emelnek a terme
lési értékeken, ott csök
kentének a termelési
költségeken, amott az
eredmény módosul stb.
Hogy lehet ezeket egy
agyban összefoglalni?
Hazaérünk nyolc mu
tatószámot
tartalmazó
jegyzőkönyvvel és egy
átdolgozásra váró nagy
terv garnitúrával, amely
ben itt-ott egy lap eset
leg a véletlen folyamán
még érintetlen maradt.
Most aztán a kimerült
agy mit csinál? A nyu
galmas éjszaka lehetővé

teszi álmunkban az el
rendezést.
Felébredve,
mindjárt kész a nagy
szerű gondolat: Hát a
műszer mire való? Csak
elő vele, a zseniális ta
lálmánnyal! Nem is tu
dom, mi lenne velünk,
ha ezt a műszert fel nem
találták volna. Ahogy
fejlődik és bővül a terv
készítés, mindjobban elő
térbe kerül.
Nagyszerűen működik
a műszer! Eleinte csak
nagyolunk vele, de az
átdolgozással előre ha
ladva, már finomabb be
állítás szükséges. Több
szöri használattal még a
diktált szám is megköze
líthető, sőt legvégül az
érzékeny beállítással a
kötelező eredmény is
véglegesíthető.
A technikában az ed
digi legtökéletesebb mű
szer tudomásom szerint
az ún. radar. De a mi
műszerünk sem sokban
tér el tőle. Csupán csak
egy betűvel. Ugyanis a
hátsó
a-t
magasabb
hangú i betűvel cserél
jük fel, s ezzel megszüle
tett a mi műszerünk is,
sőt már meg is magya
rosítottuk nevét — tör
lőgumira.
Gegé
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Á társadalmi bíróságok munkájából
Regénybe illő kalandos részletek
ben bővelkednek annak az ügynek
az előzményei, amely nemrégiben
került a soproni erdő gazdaság társa
dalmi bírósága elé. A gazdaság sta
tisztikai jelentését január 18-ig kel
lett volna összeállítania Cs. E. elő
adónak. A munkával azonban elké
sett és ezért engedélyt kért arra,
hogy másnap, 19-én, személyesen vihesse fel a jelentést az OEF-hez.
Miután az igazgató ezt engedélyezte,
Cs. az esti gyorssal Budapestre uta
zott. Késő este érkezett s mivel a
szállodákban nem tudott szállást
kapni, az éjszakát vendéglőben és a
Keleti pályaudvar várótermében töl
tötte. Reggel vette észre, hogy akta
táskája, amelyben a jelentés volt, el
tűnt. A táska ugyan délután a ven
déglőben előkerült, de mivel ekkor
már újabb napot késett a jelentés
beadásával, restellte személyesen be
vinni az ■ OEF-hez, hanem postán
küldte el.
Másnap este tért vissza Sopronba,
de otthon azt mondotta, ha az erdő
gazdaságtól keresnék, még nem tért
haza Budapestről. Mivel másnap reg
gel az OEF-től telefonértesítés érke
zett a gazdasághoz, hogy a kimutatá
son javítani kell, az erdőgazdaságtól
keresték a lakásán. Időközben az
igazgató elrendelte, hogy Cs. fiókját,
amelyben a karácsonyi fa eladásokból
befolyt összeget őrizte, háromtagú
bizottság nyissa fel. Megállapították,
hogy a pénzből 4178 forint hiányzik.
Ekkor a bizottság az igazgatóval
együtt ismét kereste Cs.-t a lakásán,
de újra azt a választ kapták, hogy
még nincs otthon.
Cs. csak 23-án jelentkezett az erdő
gazdaságnál. A pénztárhiányt először
„ismeretlen tettesekre” igyekezett
hárítani, később azonban beismerte,
hogy a pénz nála volt és abból bizo

nyos összeget felhasznált. A pénzt
később visszafizette, majd a megin
dult fegyelmi eljárás során kérte az
igazgatót, hogy helyezze őt alacso
nyabb munkakörbe. Ez meg is tör
tént.
Ilyen előzmények után ült össze a
társadalmi bíróság, amely megálla
pította, hogy Cs. eljárásával megsér
tette a munkafegyelmet és a vállala
ton belüli szocialista együttélés sza
bályait. A többi között súlyosbító kö
rülményként mérlegelte a bíróság,
hogy a pénzhiány megállapításakor
közvetlen munkatársaira igyekezett
terelni a gyanút. Enyhítő körülmény
ként mérlegelték viszont, hogy Cs.
fizikai munkásként kezdte szolgála
tát az erdőgazdaságnál, ahol kiváló
eredményeket ért el és ezért került
a központba előadónak. Felelősség
teljes munkakörén felül tevékenyen
részt vett a társadalmi munkában,
kimagasló eredményt ért el tűzrendészeti vonalon. Figyelembe vette a
bíróság azt is, hogy ő maga kérte
alacsonyabb munkakörbe helyezését.
A társadalmi bíróság végül úgy ta
lálta, hogy írásbeli megrovás kisza
bása indokolt.
A második társadalmi bírósági tár
gyalásnak, amelyet a Budapesti Er
dőgazdaságnál tartottak, azt a címet
adhatnánk, hogy „b or-v aluta”. B. T.
és K. M. fűrészgépkezelő, továbbá
H. P. és A. J. fogaitosok megállapod
tak. abban, hogy a bányabéléspalló
termelésből visszamaradt, deszkának
alkalmas anyagot bor ellenében ér
tékesítik. így összesen 290 forint ér
tékű bányadeszkát és gyufaipari
rönköt „váltottak át” borvalutára s
a kapott bort munka közben meg is
itták. A társadalmi bíróság mind a né
gyüket írásbeli megrovásban részesí
tette és kártérítés megfizetésére kö
telezte.

Fűrészporbrikett
Alig van faipari igazgatói értekez
let, ahol szó ne esnék a fürészporról.
Azt is javasolták már, hogy csinál
junk a fürészporból brikettet. Nos, ha
nem is a fűrész- és lemeziparban, de
az ÉM Parkettgyártó Vállalatánál
már készítenek ilyent. Itt van az or
szág első fűrészporbrikettező gépe. S
reméljük, nem az utolsó, mert jó és
hasznos egy ilyen masina ott, ahol
például nyáron sokkal nagyobb gon
dot okoz a für észpor elhelyezése, mint
a készárué, nem is beszélve a tűzren
dészet! szempontokról.
Egy ilyen gép nagyon gazdaságos,
ha megvannak a szükséges feltételek.
A parkettagyáriak szerint egy év
alatt kifizeti magát. A szükséges fel
tételek közé tartozik elsősorban a ka
pacitás kihasználása. A gép egy mű
szakban 33—35 mázsa brikettet készít,
ami azt jelenti, hogy az optimális
két műszakban — a kiszitálásra ke
rülő durva anyaggal együtt — na
ponta mintegy 70—75 mázsa fűrész
port kell biztosítani hozzá. Jó, ha ez

a mennyiség télen is rendelkezésre
áll, nyáron pedig esetleg három mű
szakban dolgozik a gép. A másik fel
tétel, hogy a fűrészpor nedvességtar
talma legfeljebb 10—12 százalék le
het. Az ennél magasabb nedvesség
tartalmú fűrészporbrikett ugyanis
szétesik.
A parkettagyár gépe szorgalmasan
ontja magából a pogácsa nagyságú
és formájú öt dekás briketteket. A
gép 150 atmoszféráig terjedő tetszés
szerinti nyomással, minden kötőanyag
nélkül préseli össze a fűrészport. A
nyomást az anyagkeverék (tölgy,
bükk, akác stb.) összetétele szerint
változtatják és általában 60—80 at
moszférát használnak.
A brikett jóval keményebb és tö
mörebb, mint bármelyik fa. Fajsúlya
1,4 körül van. Nagy nyomással kemé
nyebb, kisebbel lazább anyagú pogá
csát kapnak. Az előbbit sem a fel
használók, sem a gyártók nem ked
velik, mert nehezen gyullad és gyár
tásához aránytalanul több energia

kell. Ha az egész berendezés műkö
dik, az átlagos energiafogyasztás 6
Ft/q körül van. Ennyi energiát azon
ban csak eleinte fogyasztottak. Ma
már jobban ismerik a gépet s egyes
csatlakozó részeit (szita, rázó stb.)
csak időnként működtetik. Ilymódon
az energiafogyasztás csaknem a fe
lére csökkent.
Ebből is látható, hogy a brikett
gyártás nem kerül sokba. Egy mázsa
brikett hivitalos ára pedig 40 forint.
Minden tekintetben hasznos tehát ez
a kis gép. Éppen ezért meg kellene
vizsgálni a fűrészeknél is, hogy mi
lyen műszaki megoldással lehetne
brikettezni a náluk felhalmozódó je
lentős mennyiségű, de nagy nedves
ségtartalmú fűrészport. Ez nem csak
a hulladék hasznosításának kedvező
útját jelentené faipari üzemeinkben,
hanem egyúttal energiagazdálkodá
sunk forrásait is növelné, mert meg
felelő berendezéssel viszonylag ma
gas kalóriájú fűtőanyaghoz jutnának
részben a háztartások, irodák és mű
helyek, esetleg kisebb ipari üzemek
is.
dfl
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Kérelem
volt sporttársainkhoz!

Az Erdőmérnöki Főiskola Sport
köre 1960. szeptemberében ünnepli
fennállásának 100 éves jubileumát.
Kérjük volt sporttársainkat, hogy
ebből az alkalomból legyenek segít
ségünkre a multat feltáró munkánk
ban. írják meg emlékeiket a Selmeci
Sportkörrel kapcsolatban: milyen
volt a szervezeti forma, kik voltak
ifjúsági és tanárelnökök, milyen
sportágakat űztek, milyen eredmény
nyel stb. Ugyanis meg akarjuk írni
és nyomtatásban is ki szeretnénk
adni a 100 év sporttörténetét. Ha vol
na birtokukban egykori fénykép,
emléktárgy, versenydíj stb. köszönet
tel vennénk, ha azt rövid időre, ren
delkezésünkre bocsátanák a történet
ben való közlésre, másolatkészítésre,
illetve a szeptemberi kiállításon tör
ténő bemutatásra.
Előre is köszönjük volt sporttársa
ink szívességét.
Üdv az erdésznek!
A SMAFC elnöksége
Sopron, Erdőmérnöki Főiskola

Az OEF—Budapesti Erdészeti SC római
parti új vízisport telepére költözködött
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AZ ERDŐGAZDASÁG ÉS FAIPAR
SZERKESZTŐSÉGE
elköltözött eddigi helyéről.
ÚJ CÍMÜNK:
Budapest, V., Kossuth L. tér 11. (a Földművelés
ügyi Minisztérium épülete), félemelet 90. szám
TELEFON:
121—790, 19—55-ös mellék
Interurbán hívás: 118—480.

Új főmérnökök. Az Országos Er
dészeti Főigazgatóság vezetője ápri
lis elsejei hatállyal négy új főmér
nököt nevezett ki. Hárs József erdé
szetvezetőt a szombathelyi állami er
dőgazdaság, Pataky Pál művelési
előadót (Hajdúsági ÁEG) a Nyírségi
Állami Erdőgazdaság, Kiss Jánost, a
Hárosi Falemezművek dolgozóját a
Szegedi Falemezgyár főmérnökévé
nevezte ki. Ugyanakkor Kollányi
Antalt, a Budapesti Állami Erdőgaz
daság főmérnökét munkakörének el
látása alól felmentette és az Erdő
gazdasági Szállító- és Gépjavító Vál
lalat főmérnöki teendőinek ellátásá
val ideiglenesen megbízta.
o
Az Erdőmérnöki Főiskola hallgatói
is részt vettek az Országos Tudomá
nyos Diákköri Konferencia agrár
tudományi szekciójának ünnepi ülés
szakán. A debreceni mezőgazdasági
akadémián megtartott ülésszakon a
főiskola hallgatói hat dolgozatot ol
vastak fel. A bemutatott dolgozatok
közül Horváth Samu, az Erdőmér
nöki Főiskola ötödéves hallgatójának
„A gépi hulladékforgácsból készült
forgácslap műszaki tulajdonságainak
javítási lehetőségei” című dolgozatát
1000 forint jutalomban részesítette a
bíráló bizottság.
Fegyelmi büntetés megszüntetése.
Az OEF vezetője Szederjei Ákossal
és Vlaszaty Ödönnel, az ÉRTI tudo
mányos segédmunkatársaival szem
ben —• tekintve, hogy nevezettek a fe
gyelmi büntetés kiszabása óta huza
mos időn át kimagasló munkát vérgeztek —, a január 6-án kiszabott
fegyelmi büntetés további végrehaj
tásától eltekintett.
o
A szocialista, brigád címért a győri
erdőgazdaságnál is megkezdődött a
versengés. A győri erdészetnél Tolnay Gábor motorfűrészes brigádja
jelentette be csatlakozását a ver
senyhez. A brigád tagjai 14 pontban
foglalták össze vállalásaikat, egyben
felkérték Markó József kerületve
zető erdészt brigádjuk patronálására.

Hibaigazítás. Az Erdei Termékeket
Feldolgozó és Értékesítő Vállalat él

üzem avatásáról szóló tudósításunk
ba számhiba csúszott. A vállalat ter
melési értéke a múlt évben 46 millió
forint volt, tiszta nyeresége megkö
zelítette a négy milliót, mint ezt
egyébként 1960. évi 2. számunkban
már megírtuk.
Ittasan felborult vontatójával. Szűcs
István, az egri erdőgazdaság vontató
vezetője az eger—noszvaji műút
egyik elágazásánál felborult vonta
tójával. A gép maga alá temette
Szűcsöt; bordatöréssel és belső sérü
lésekkel szállították kórházba. A
vontató is megsérült. A vizsgálat
megállapította, hogy Szűcs a baleset
előtt nagyobb mennyiségű pálinkát
fogyasztott és teljesen részeg volt.
Eljárás indult ellene.

Felmászott a döntés közben fenn
akadt fára Katus Ferenc, az árpád
tetői erdészet fatermelő munkása,
bár előzőleg a kerületvezető erdész
megtiltotta, hogy hozzányúljanak a
fához. Katus négy méter magasságból
lezuhant és megsérült.

Munkábaállása első napján baleset
érte Pap Imre erdőgazdasági állan
dó dolgozót a gúti erdészetnél. Dön
tés közben egy tölgy tőből felha
sadt. Pap Imrének, annak ellenére,

hogy társa figyelmeztette a veszély
re, már nem volt ideje elfutni, a fa
a vállára és a tarkójára zuhant. Sú
lyos sérüléssel vitték kórházba.

Kittenberger Kálmán
vándorserleg
Az ország vadállománya és ezen
belül a szarvasállomány világ
viszonylatban is hírnévre tett
szert.
Ennek
a
szarvasállo
mánynak minőségi javítása érde
kében dr. Balassa Gyula mi
niszterhelyettes, az Országos Er
dészeti Főigazgatóság vezetője
Kittenberger Kálmán vándorserleget alapított az Erdészeti Értesítő
ez évi 9. számában megjelent 6/
1960 számú utasításával. A ván
dorserleg elnyerésének bírálati
feltételei a következők: 1. A le
lőtt bikák száma az adott terület
nagyságához, illetve a szarvasállo
mány mennyiségéhez viszonyítva.
2. A hibás lelő vések aránya az
összteljesítményhez képest. 3. A
bruttó devizabevétel aránya a
lervszámhoz viszonyítva. 4. A tró
feák Nádler-pont szerinti értékelé
sének megoszlása arany-, ezüst-,
bronzfokozatok között, százalékos
arányban.
A vándorserleget oklevél kísére
tében az OEF vezetője évenként
egyszer ítéli oda a legjobb ered
ményt elért erdőgazdaság, illetve
vadgazdaság részére. A trófeákat
az országos trófea bíráló bizott
ságnak (Budapest, II. Frankel Leó
u. 44.) kell bemutatni. Abban az
esetben, ha a vándorserleget vala
melyik erdőgazdaság vagy vad
gazdaság három egymást követő
kiértékelés során elnyeri, a ván
dorserleg végleges őrzője ma-

T'jnek a gyöngyvirágról
Erdők illatos tündére, hajnali
harmatban fürdő, üde gyöngyvirág:
— fejedelmibb a te ragyogásod
bármely kerti virágnál!
Ügy bújsz el az erdők
legsötétebb mélyén, mint vakító
gyémánt a fekete sziklatömb között! — —
Gyöngyvirág, csengő gyöngyfüzér
te hullj a koporsómra temérdek
csokorral, ha meghalok egykor:
— hadd érezzem, mennyei illatba fúlván,
az erdő gyermeke voltam én is
s addig barangoltam benne, míg
az elmúlás boldog kegyelme
reám nem köszöntött végül.
Berda József
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Arborétumaink sorában különle
ges szerepre hívatott a zirci arboré
tum. amely a hazai arborétumok
között a legmagasabban fekszik
(380—400 méter a tengerszint felett).
A park helyén már 1421-ben halastó
volt és ma is él egy öreg tölgy a XVI.
századból. A dendrológiai gyűjte
mény zöme azonban 120—140 éves.
Az Országos Természet védelmi Ta
nács közvetlen irányítása alatt fenn
tartott arborétumban nem annyira a
fajok bősége, mint inkább a közép
hegységi tenyészthetőség a lényeges
szempont és mintegy 500 fajú és vál
tozatú lomblevelű fa és cserje mel
lett 90 fajta és faj változatú tűlevelűt
találunk.

7. ISO éves lucfenyő pár, mellettük egy 140
éves vörösfenyő
2. Az arborétum egyik jellegzetes\ részlete. A
Cuha patak hídja mellett lucfenyő, az előtér
ben bokrétafa, jobboldalt tarkalevelü zöld
juhar. A cserjék: kínai madárbirs és kocsánytalan zanót.
3. Tórészlet. A baloldalon korai juhar, mexikói
ribizke, Syringa Josikaea, olasz nyár, egy ér
dekes jegenyefenyő fajta (Picea abies aurea),
Pseudotsuga, jobboldalt feketefenyő; elől ame
rikai dió lombja.
4. Baloldalt lucfenyő csoport, mellette hátrább
vörösfenyő, Picea pungens Engelmanii, jobbra
magaskőris csoport.
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A fásítás névtelen munkásai
„Lenn az Alföld tengersík vidékén
Ott vagyok honn, ott az én világom”
(Petőfi)

Az odatévedő idegennek talán ért
hetetlen nagy költőnk rajongása az
Alföldért; síkvidékeink szépségét, va
rázsát csak azok értik meg igazán,
akik ott élnek, ott küzdenek az ele
mekkel, életük egybeforr a pusztá
val, a végtelen rónasággal. Csaknem
tízezer erdei munkás és kilencszáz er
dész, erdőmémök él és dolgozik ezen
a sokszor kegyetlenül sivár területen,
hogy visszahódítsa a pusztát az em
ber számára, s nyomán szebbé,
üdébbé váljék az alföldi táj.
Ezekről a névtelen harcosokról ke
vés szó esik. Pedig sokan vannak, s
eredményeik számottevőek.
Erdészeinknek régóta szívügye az
Alföld-fásítás. Hajdan harcolni kel
lett érte, hogy egyáltalán szó lehes
sen róla, ma pedig szinte korlátlan
lehetőség nyílik a tervek végrehajtá
sára.
Az Alföld erdőterülete az 1946. évi
199 000 ha-ról eddig 323 000 ha-ra,
erdősültsége pedig 4,7 százalékról 7,4
százalékra növekedett.
Aki ismeri a Duna-Tisza közi ho
mokfúvásokat, lllancs, Harkakötöny,
Zsanaeresztő, Kunfehértó, Balota,
Bugac,
Kunbaracs,
Agasegyháza,
Asotthalom határát, vagy a Szolnok-,
Hajdú-, Békés megyei szikes pusztá
kat, például Karcag, Kisújszállás vi
dékét, vagy a Nyírségben a bikácsi
homokokat, aki ezeket ismeri, az tud
ja csak igazán értékelni az erdősítés
eredményeit. Sok-sok türelmet, gon
dosságot, kitartást kívánó munka ez.
Nem egyszer úgy látszik, hogy mármár eredményes a munka, s akkor
egy egy váratlan elemi kár tönkrete
szi, amit több évi fáradsággal terem-

Az Országos Vadászati Kiállítás ünnepé
lyes megnyitása az Országos Mezőgazda
sági Kiállítás főpavilonja előtt
(Michalovszky István felv.}

tettünk. Kezdhetünk mindent élőiről.
De végül is győz az ember!
A magános pusztai erdészházak
környezete talán más, mint sok is
merős erdészházé. Hiányzik az öreg
erdő, a maga borongó varázsával. Itt
csak tervek vannak, határtalan le
hetőségek s épphogy gyökeret vert
fiatalosok.
A mai erdészek gyermekeinek már
könnyebb lesz ...
Palotás Ferenc

1 400 000 suháng és sorfa elültetésé
re került sor, s ez azt jelenti, hogy
7900 hektárral növekedett az erdőn
kívüli fásítások területe, s ebből 2505
hektár a nyár. A községi tanácsok
területén az előirányzott nyárfásítási
tervet 136 százalékra, az összes ta
nácsi fásítások tervét pedig 122 szá
zalékra teljesítették. A társadalmi
megmozdulás arányait szemléltetően
mutatja, hogy az összes tavaszi er
dőnkívüli fásítások 35 százalékát a
termelőszövetkezetek és az ifjúsági
szervezetek végezték.

♦

A Fásítás Hónapjának eredmé
nyeit az erdőgazdaságok most veszik
számba, mert az úttörők, KISZszervezetek munkáját nem az elül
tetett csemeték és suhángok menynyisége szerint értékelik, hanem a
megmaradás alapján. Ennek figye
lembevételével dönt majd az OEF a
KISZ Központi Bizottságával egyet
értésben a Fásítás Hónapja alatt ki
váló munkát végzett ifjú fásítók és
ifjúsági szervezetek meg jutalmazá
sáról, kitüntetéséről.
Az eddig leszűrt tapasztalatok
alapján az idei Fásítási Hónap sike
rét leginkább az jellemzi, hogy az
erdőgazdaságok előre meghatározott
tervei szerint összefüggő erdőket te
lepítettek társadalmi munkában s
az üzemi telepítéseket, valamint az
erdőnkívüli
fásításokat egyaránt
szakszerű felügyelettel végezte az
ifjúság.
Különösen élénk és hatásos volt
az idén a szervezés, az előkészítés:
országszerte összesen
114 ankétot, 389 fásítási ünnepséget
és számtalan kisebb előadást
rendeztek az erdőgazdaságok a fásí
tás jelentőségéről. A szegedi erdő
gazdaság területén például tíz he
lyen tartottak fásítási ünnepséget és
27 KISZ és úttörő szervezet kap
csolódott be a Fásítás Hónapjába.
A fiatalok 14 000 suhángot és 85 000
csemetét ültettek el Csongrádban. A
debreceni erdőgazdaságnál a Tóth
Árpád gimnázium valamennyi ta
nulója részt vett a fásításban. A ka
posvári erdőgazdaságnál a középis
kolák és a honvédség KlSZ-szervezetei 50 hektár fásítást végeztek, az
úttörők pedig 23 hektáron ültettek
nyárat. A zamárdi erdőgazdaságnál
az üzemi telepítések során 130 000
csemetét ültettek el társadalmi mun
kával. A tervszerű munka előkészí
téséhez, a fásítás népszerűsítéséhez
jelentős segítséget adott az erdőgaz
daságoknak az Országos Erdészeti
Egyesület fásítási szakcsoportjának
„Miért és hogyan fásítsunk“
címmel megjelent útmutatója.
Végül néhány, a gyors jelentések
ből kiragadott számadat a Fásítás
Hónapjának eredményeiről. A ter
melőszövetkezetek tevékeny bekap
csolódását mutatja, hogy összesen
5 200 000 csemetét és 560 000 suhán
got ültettek el. Mintegy
1740 hektár új erdő létesült
a tsz-eknél.
A tanácsi fásítások keretében össze
sen mintegy 39 millió csemete,

fl parkettléc helyes termelése
Az OEF erdőgazdasági főosztálya
tájékoztatót adott ki a parkettléc
helyes termeléséről (megjelent az
Erdészeti
Értesítő
ezévi
18—19. számában). A közlemény
megállapítja, hogy a nyers parkett
léc — fríz — termelése a legtöbb
erdőgazdaságban helytelen technoló
giával folyik. Ennek az a következ
ménye, hogy túlságosan sok a kis
méretű fríz és egyáltalán nem, vagy
csak elenyészően csekély mennyi
ségben termelnek hosszú frízt és
szegélylécet. A közlemény többek
közt a következő elveket állapítja
meg a nyers parkettléc helyes, gaz
daságos termelése tekintetében: Az
alapanyagot osztáyozni kell. A hen
geres alapanyagot tilos parkett
hosszra eldarabolni. Különös fi
gyelmet kell fordítani az 1,20 m-es
és 2,40 m-es bányadeszka és bánya
bélés palló alapanyag feldolgozá
sára, de mindig olyan módon, hogy
ne hanyagoljuk el az értékesebb
választékok kihozatalát, tehát ebben
az esetben elsősorban a fríz terme
lését.
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enlögazdaságok a termelőszövetkezetek
megerősítéséért

Az idei év egyik legnagyobb jelentőségű ered
ménye népgazdaságunk életében az a hatalmas lé
pés. amit a mezőgazdaság szocialista átalakítása te
rén tettünk. A nagy, forradalmi jelentőségű fordu
latot ismerjük meggyőző erejű adataiban, a döntő
változást mutató sikerek jelzőszámaiban. Több mint
220 termelőszövetkezeti községünk van. Az ország
községeinek és városainak több mint kétharmada.
A szántóterületnek több mint 70 százalékán folyik
már idén közös gazdálkodás. Örömmel állapítom
meg ezúttal is, hogy erdőgazdasági dolgozóink he
lyes politikai szemlélettel és aktivitással maguk is
hozzájárultak megfelelő arányban e nagy eredmé
nyek létrejöttéhez.

Az átalakulás ezzel természetesen nem fejeződött
be. Most az az alapvető feladata egész népgazdasá
gunknak, hogy összesegítve támogassa régi és új
termelőszövetkezeteinket a megerősödés, a teljes ki
bontakozás útján. „Most döntő kérdés — mondotta
Kádár János elvtárs hazánk felszabadulásának 15.
évfordulóján tartott ünnepi beszédében — az új ter
melőszövetkezetek politikai, gazdasági megerősítése,
a valóban nagyüzemi gazdálkodás kialakítása“
A nagyüzemi mezőgazdálkodás kialakításában

döntő jelentősége van az állattenyésztés jó meg
szervezésének, továbbfejlesztésének. A közös állat
gazdálkodás viszont istállók, fiaztatók és más állat
férőhelyek nélkül megoldhatatlan feladat volna.
Ezen a téren kellett tehát az erdőgazdaságok dol
gozóinak elsősorban sürgős segítséget adni a ter
melőszövetkezeteknek.
Az elmúlt gazdasági évben terven felül vállal
ták az erdőgazdaságok a mezőgazdasági szerfából
épült állatférőhelyek leszállítását. A múlt év folya
mán kereken 1300 szerfás állatférőhely anyagának
kitermelésével és részben teljes elkészítésével já
rultak hozzá ennek a nagy jelentőségű problémának
a megoldásához.
Idén az igények jelentősen megnövekedtek.
Több mint négyezer szerfás épület anyagát kell
rendben és időben biztosítanunk, mégpedig úgy,

hogy az ipar felé a folyó évi rendes feladataink tel
jesítése csorbát ne szenvedjen. A május 15-i jelen
tések alapján megállapítható, hogy az erdőgazda
ságok vezetői és valamennyi dolgozója igen jól állt
a kérdéshez. A többszörösen felemelt és igen jelen

tős éves feladat faanyagának 90 százaléka készült
el. Viszont kissé vontatottan halad még az anyag
leszállítása. Itt is felhívom az erdőgazdaságok fi
gyelmét arra, hogy a diszpozíció érkezésétől szá
mítva legfeljebb három héten belül juttassák el az
anyagot a kijelölt tsz-hez, ha csak a leszállítás nem
azért késik, mert az anyagot az átvevő maga szál
lítja el.
A kitermelés fokozott üteme alapján az erdő
gazdaságok igazgatóinak felajánlásai lehetővé tet
ték, hogy az eredetileg tervezettnél lényegesen
előbbre lehetett hozni az épületanyagok termelési
határidejét: eszerint augusztus 31-e helyett már jú
nius 30-án elkészülnek erdőgazdaságaink az állat
férőhelyek faanyaga kitermelésének idei feladatai
val. Külön dicséretet érdemel a Sárvári és a Békés

megyei Erdőgazdaság, ahol május 1-re. valamint a
Dunaártéri és a Mezőföldi Erdőgazdaság, ahol má
jus 15-re már be is fejezték a termeléseket. A jó
eredmények tehát lehetővé teszik, hogy most már
következő lépésként a termeléssel szinte egyidejű
leszállítást is napirendre tűzhessük.
Az erdőgazdaságok vezetői és dolgozói tekintsék
továbbra is a rendes erdőgazdasági munkák mellett
legelsorendübb, legfontosabb feladatuknak a ter
melőszövetkezetek aktív támogatását! Amennyire

erejük engedi, segítsék továbbra is közvetlenül az
építkezéseket. Igen sok helyen vettek részt eddig is
az erdőgazdaságok a kivitelezés munkájában. Bizo
nyára ezután is bekapcsolódnak, ahol erre módjuk
van. Az ÉRDÉRT Vállalat tavaly összesen húsz ál
latférőhelyet épített fel a tsz-ek területén, idén má
jus végén már a hatvanadik épület építését fejez
te be.

Az erdőgazdaságok, a faipar dolgozói eddig is
komolyan helytálltak a termelőszövetkezetek támo
gatásának, megerősítésének nagy munkájában.
Tisztában voltak azzal, hogy a termelőszövetkeze
tek nagyüzemi gazdálkodásának megerősítésével az
ország fejlődésének egyik legfontosabb területén
járulnak hozzá a sikerhez: egész népgazdaságunk

jövőjéről, népünk boldogulásáról van szó!
Meg vagyok győződve róla, hogy erdőgazdasá
gaink továbbra is jó munkával, becsülettel állnak
helyt ebben a nagy jelentőségű feladatukban!
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Mit köszönhet a magyar erdőgazdaság
a Szovjetuniónak?
A Szovjet Technika Napján Ke
resztesi Béla főigazgatóhelyettes tar
tott előadást a Technika Házában.
Áttekintette az elmúlt 15 esztendőt
és elsősorban rámutatott arra, hogy
a felszabadító Vörös Hadsereg győ
zelme hozta meg a földreform lehe
tőségét. A földreform eredményeként
az állami erdők aránya 5 százalékról
77 százalékra nőtt s a közbirtokossági
erdők is — 15 százalék — állami ke
zelésbe kerültek. így indulhatott meg
a jövő érdekeivel is törődő, tervszerű
erdőgazdálkodás hazánkban.
Az országnak azonban — mondotta
többek közt — sokkal több fára volt
és van szüksége, mint amit a hazai
erdők adni tudnak. A németek által
kifosztott és lerombolt ország újjá
építéséhez igen sok faanyag kellett,
s még több az első ötéves tervvel
meginduló szocialista iparosításhoz.
Okszerű erdőgazdálkodást tehát nem
folytathattunk s ma sem folytatha
tunk másképp, csak hogyha nagy
mennyiségű faanyagot hozunk be
külföldről. Pártunk és kormányunk
biztosítja az ehhez szükséges anyagi
fedezetet. Magát a fát pedig előnyös
feltételek mellett legnagyobb részt a
Szovjetunióból kapjuk.

Részletesen foglalkozott erdőtelepí
tési és fásítási eredményeinkkel,
amelyeknek nagyarányú munkáit a
Szovjetunió példája nyomán indítot
tuk meg 1950-től kezdve. Tíz esztendő
alatt 3652 millió forintot használtunk
fel erdőtelepítésre és fásításra. Ter
veink kidolgozásánál komolyan tud
tunk támaszkodni a Szovjetunió ta
pasztalataira. A jövőben még határo
zottabban kell járnunk ezen az úton.
A szovjet tapasztalatok azt mutatják,
hogy az erdőjellegű fásítások létreho
zását és kezelését feltétlenül maguk
ra az állami erdőgazdaságokra kell
bízni.
Az új erdősítésekkel s a belterjesebb erdőműveléssel kapcsolatban rá
mutatott arra, hogy a felszabadulás
utáni években a micsurini biológia
vált a magyar erdőgazdaság elméle
tének és gyakorlatának az alapjává.
S bár csak nem régen alkalmazzuk,
ezek alapján máris számottevő elő
rehaladást tettünk a maggazdálko
dásban, a csemetetermelés terén és
a rendszeres erdőnevelés országos
megszervezésével.
A biológiai tudományok terén ka
pott segítség mellett nagyon jelentős
az is, amit az erdőgazdasági technika

óiz.
ZhcLÁszeti ígyatüíet
uánd&ty.y,ü£éte
Az Országos Erdészeti Egyesület idén Kaposváron és a kaposvári erdő
gazdaság területén rendezi hagyományos vándorgyűlését július 2-—3-án. Napi
rendjének középpontjában a kaposvári erdőgazdaság a második ötéves tervre
szóló fakitermelési tervének megvitatása áll.
A vándorgyűlés július 2-án reggel r/29 órakor nyílik a következő napi
renddel:
1. Németh Vilmos igazgató, a helyi csoport elnöke üdvözli a vándorgyűlés
résztvevőit.
2. Madas András egyesületi elnök megnyitó beszéde.
3. Az 1960. évi Bedo Albert-díjak kiosztása.
4. A kaposvári erdőgazdaság második ötéves tervre vonatkozó fakiterme
lési tervét ismertető előadások. Marton Tibor: A kaposvári erdőgazdaság je
lenlegi helyzetét és a második ötéves tervvel kapcsolatos célkitűzéseit ismer
teti. Sümegh Nándor a fakitermelési terv üzemtervi vonatkozásaival foglal
kozik, Radics László részletesen tárgyalja a fakitermelési és fagyártmány ter
melési tervet, Vajda Sándor a fakitermelési terv erdőművelési vonatkozásait
vizsgálja, végül Szilágyi József a második ötéves terv-időszakra szóló erdő
feltárási tervet ismerteti.
A délutáni órákban kerül sor az elhangzott előadások megvitatására,
este pedig közös vacsorán, majd ismerkedési estén vesznek részt a vándor
gyűlés résztvevői a Béke Szálló nagytermében.
Másnap a zselicségi erdőket járják be. Bemutatásra kerül a zselicségi
erdeifenyő természetes felújítása, magról kelt 15 év körüli harsas-gyertyá
nos, bükkös-tölgyes tisztított fiatalos, növedékfokozó gyérítés egy középkorú
állományban, felújítóvágás, végül erdei makadámút építése stabilizált bur
kolatú mintaszakaszokkal és egy burkolatnélküli gyűjtőút.
A kaposvári csoport a bemutatásra kerülő erdőrészekről és erdőgazdasági
munkákról részletes tájékoztatót állít össze s azt még a vándorgyűlés előtt
eljuttatja valamennyi jelentkezőhöz.

vonatkozásában kaptunk a Szovjet
uniótól, elsősorban az erdőgazdasági
munkák gépesítése tekintetében.
Mindezen felül az erdőgazdálko
dásnak úgyszólván valamennyi terü
letén éltünk és élünk a Szovjetunió
tapasztalataival és segítségével. Er
dőrendezési utasításunk elkészítésé
nél is felhasználtuk a szovjet erdő
rendezési utasítást. Szovjet tapasz
talatok nyomán dolgoztuk ki az er
dőgazdasági bértarifákat, munkaköri
jegyzékeket, besorolásokat, a bér
rendszert.
Nagy segítséget jelentettek mind
ebben már kezdettől fogva a rend
szeres kapcsolatok, a műszaki tudo
mányos \ tapasztalatcserék
ugrás
szerű fejlődése.

Befejezésül hangsúlyozta, hogy a
magyar—szovjet erdész- barátságna k
mély gyökerei vannak, „ezért népünk
minden igaz fiával együtt mi is jog
gal büszkék vagyunk a magyar—
szovjet barátságra”.

Tapasztalatcsere Sárospatakon
Május 25-én és 26-án tizen
hat erdőgazdaságunk agronomusai
igen hasznos tapasztalatcserét
folytattak a sárospataki erdőgaz
daság területén. Az erdőgazdasági
mezőgazdálkodás és a fogatgazda
ság problémáit tanulmányozták.
A tapasztalatcsere folyamán a
sátoraljaújhelyi erdészet rózsa
tanyai mezőgazdasági területét,
a kemencepataki fogatbrigádok
munkáját és a sárospataki erdé
szet bálványosi mezőgazdaságát
tekintették meg. A tapasztalat
csere értékelésére következő szá
munkban visszatérünk.

Újítási előadók versenye
Az Országos Erdészeti Főigazgató
ság a szakszervezettel egyetértésben
értékelte az újítási előadók 1960. I.
negyedévi munkáját. A versenyfelté
telek alapján a következő jutalmakat
állapította meg:
Az erdőgazdaságoknál első Nigriny
Zoltán (Pécs) 709 ponttal, 500 forint
jutalommal, második Bóta József
(Gödöllő) 580 ponttal, 400 forint, har
madik Lukáts Sándor (Miskolc) 478
ponttal, 300 forint és negyedik Röss
ler Károly (Székesfehérvár) 421 pont,
200 forint jutalommal.
Az ipari vállalatoknál első Nehoda
Kálmán (Szentendrei Kocsigyár) 1542
ponttal, 700 forint jutalom, második
Bősze Ferenc (Hárosi Falemezművek)
1184 pont, 500 forint jutalom, harma
dik Kudett Lajos (Ládaipari Válla
lat) 678 ponttal, 300 forint jutalom.
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Az erdőgazdaságok legfontosabb feladatai
a gazdasági év második felében
Május 30-án tartották negyedéves
értekezletüket Budapesten az erdő
gazdaságok igazgatói. Az értekezle-

ten megvitatták az állami erdőgaz
daságok legfontosabb feladatait.

Nem volt kielégítő a termelés gazdaságossága

A bevezető előadást dr. Balassa
Gyula miniszterhelyettes, az OEF
vezetője tartotta. Beszámolt az első
félév eredményeiről és örömmel ál
lapította meg, hogy erdőgazdasá
gaink és a vezetőik valóban komoly
erőfeszítéseket tettek terveik sike
res, gazdaságos és jó teljesítése ér
dekében. A gazdasági év első felé
ben az erdőgazdaságok fakitermelé
si feladatuk 79 százalékát végezték
el és a kitermelés során a haszná
lati módok tervezett arányának be
tartása mellett az iparifa-kihozatalt
4,6 százalékkal teljesítették túl. Ez
az éves tervhez képest mintegy
70 000 köbméter iparifa-többletet je
lent főként rönkben és fagyártmány-alapanyagban. Az erdősítési
munkák helyzete is a tervfeladatok
sikeres teljesítése szempontjából ki
elégítő. A fásítás tavaszi tervét 140
százalékra, ezen belül a nyárfásítási
tervet 130 százalékra teljesítették.
Az általában jónak mondható
mennyiségi teljesítés mellett nem
volt kielégítő a félév során a terme
lés gazdaságossága. Különösen nem
kielégítőek a fahasználati és a fagyártmány-termelési ágazat eredmé-

nyei az erdőgazdaságok többségénél.
Ezen az év végéig a lehetőségek sze
rint segíteni kell.
Hangsúlyozottan foglalkozott a
tsz épületanyagok termelési és szál
lítási kérdéseivel. Május közepéig az
évi feladat — 4084 épület faanyaga
— 90 százalékra elkészült. Ennek
alapján az OEF módosította és az
eredetileg tervezettnél lényegesen
előbbre hozta az épületanyagok ter
melési határidejét. Eszerint június
30-ig valamennyi erdőgazdaság befe
jezi egész éves feladatának kiterme
lését. Én bízom abban — mondotta
Balassa elvtárs —, hogy az erdőgaz
daságok igyekezni fognak szállítási
kötelezettségeiknek a lehető legrövi
debb időn belül eleget tenni.
Foglalkozott az importcsökkentés
lehetőségeivel és általában az erdő
gazdálkodás feladataival a tőkés or
szágokkal szembeni fizetési mérleg
egyensúlyának fenntartása tekinte
tében. Tovább kell csökkentenünk
—mondotta többek között — az
utóbbi évek folyamán jelentősen
csökkent bányafa-, bányaszéldeszkaimportot, viszont növelni kell a par
kettléc- és cserkéreg-exportunkat.

A műszaki dolgozók bérrendezése

Foglalkozott az erdőgazdasági mű
szaki dolgozók béremelésével. Beje
lentette, hogy pártunk és kormány
zatunk a főigazgatóság előterjesztése
alapján az erdőgazdaságok műszaki
és kisegítő dolgozóinak anyagi hely
zetét vizsgálva megállapította, hogy
az erdőgazdasági alkalmazottak bér
színvonala alacsonyabb az országos
átlagnál. Ezért június 1-től kezdő-

dően évi 12 millió forint béralap
emelést engedélyezett. Az OEF a
MEDOSZ-központtal
egyetértésben
úgy kívánja ezt felhasználni, hogy
az erdőgazdaságok részére kiadott
béralap-többlet túlnyomó részét az
erdészetek műszaki dolgozói, erdé
szetvezetők, szakelőadók, kerületve
zetők kapják.

Meg kell teremteni a korszerű erdőgazdálkodás
és vadgazdálkodás egyensúlyát

Végül felhívta a figyelmet arra,
hogy az erdőgazdaságok nagy részé
ben — az ismételt erre vonatkozó
rendelkezés ellenére — nem folytat
nak korszerű vadgazdálkodást. A
korszerű erdőgazdálkodás és a vad
gazdálkodás egyaránt népgazdasági
érdek, de csak akkor eredményes a
gazdálkodásunk, ha megtartjuk a
vad és a fás növényzet együttélésé
nek harmonikus arányát. „Éppen
ezért elrendeltem — fejezte be Ba
lassa elvtárs erre vonatkozó bejelen
tését —, hogy a nagyvadas vadász
területeink vadállományának létszá
ma 1961. december 1-ig azonos kell
legyen a fenntarthatónak megállapí
tott és a vadgazdaság-fejlesztési ter
vekben általam jóváhagyott vadlét
számmal. A mezőgazdasági- és erdő
területeken jelentkező nagymérvű

vaddisznó-károsítások
csökkentése
érdekében elrendeltem, hogy a jövő
ben a fenntartható vaddisznó-létszá
mot az erdőgazdasági igazgatók kö
telesek megállapítani, a jelenlegi
vaddisznó-állományt ennek megfele
lően kell apasztani, s ugyanakkor a
vaddisznó okozta károkért az igaz
gatókat teszem felelőssé”
A fahasználat
és a fagyártmánytermelés fenyeget
eredmény romlással

Az erdőgazdaságok félévi eredmé
nyeit részleteiben Keresztesi Béla
főigazgatóhelyettes elemezte. Az első
félév eredménye csupán alapot te
remt az éves terv teljesítéséhez, de
nem rejt magában elegendő tartalé
kokat. Ellenkezőleg, a második félév

feladata olyan feszített, hogy azt
csak szigorúan takarékos gazdálko
dással, a feladatok és lehetőségek
részletekbe menő gondos gazdasá
gossági elemzésével és ezen az alapon
való összehangolása útján lehet tel
jesíteni, esetleg túlteljesíteni.
Megállapította, hogy a félévi ered
mények alapján végzett elemzés
szerint a gazdasági év végére 12 er
dőgazdaságnál várható eredményja
vulás,
10
erdőgazdaság
kisebb,
ugyancsak 10 erdőgazdaság nagyobb
mértékű eredményromlásra számit.
Az eredményromlásnak több mint
80 százaléka a fahasználati és fa
gyártmány termelési ágazatnál je
lentkezik. Főként ez a két ágazat az,
amelynek eredményalakulását gon
dosan meg kell vizsgálni és meg kell
tenni a szükséges intézkedéseket. A
fakitermelés munkái már erősen
előrehaladott állapotban vannak, de
még jelentős feladat teljesítése van
hátra a közelítés, kiszállítás, szállí
tás és értékesítés vonalán. Ezeknek
jobb megszervezésével még jelentő
sen lehet javítani az ágazat költség
alakulását. A jó értékesítéssel még
a termelési érték alakulása is befo
lyásolható. Ennek módjai: a fakész
leteknek a romlástól való megóvása
és a szakszerű minősítés.
Ezután a fagyártmány-termelés
elemzése során rámutatott arra,
hogy ebben az ágazatban az erdő
gazdaságok 47 százaléka eredmény
romlásra számít. Ez annál inkább
elfogadhatatlan, mert az elmúlt év
ben csak egyetlen erdőgazdaság fagyártmánytermelése volt vesztesé
ges. Felhívta a figyelmet arra, hogy
a szinte korlátlanul fokozható és na
gyon előnyös bányaszéldeszka-termeléssel, amelyhez két-három erdő
gazdaság kivételével az eredmény
romlással számoló erdőgazdaságok
megfelelő és bőséges alapanyaggal
rendelkeznek, a fenyegető ered
ményromlást teljes mértékben ki
lehet ellensúlyozni.
Szélsőséges különbségek
a gépek kihasználásában

Behatóan foglalkozott az erdőgaz
dasági gépek üzemeltetésének ada
taival. Az elért eredmények még
mindig nem kielégítőek és főként
nem megnyugtatóak. A félévi jobb
mennyiségi eredmények azt mutat
ják, hogy jogos volt a kívánság a gé
pek üzemeltetésének jobb megszer
vezése tekintetében. Kirívóan mu
tatják ezt az egy leltári motorfűrész
szel az elmúlt félév során elért tel
jesítmények szélsőséges különbségei.
Az egy leltári motorfűrészre eső
köbméter-teljesítmény országos át
laga az első félévben 848 köbméter
volt, s ez közel száz köbméterrel
több, mint az előző év hasonló idő
szakának eredménye és meghaladja
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á múlt év egész évi teljesít
ményét. Nem megnyugtató azon
ban az, hogy a jó eredményből nem
minden erdőgazdaság vette ki egy
formán a részét. Kiugró eredményt
ért el Győr 1350 köbméterrel, Ba
lassagyarmat 1242 köbméterrel, Eger
1094 köbméterrel, Zalaegerszeg 1085
köbméterrel és Szombathely 1048
köbméterrel. Viszont igen rossz tel
jesítményt értek el a kecskeméti er
dőgazdaságban (444 köbméter), Gyu
lán (534 köbméter) és Veszprémben
(571 köbméter). A rendkívüli nagy
eltérést nem lehet mással magya
rázni, mint munkaszervezési okokkal.
Hasonló a helyzet az erőgépek
kihasználása terén is. A teljesítmé
nyek általában ezeknél is jobbak a
tervezettnél, de nem kielégítőek a
gépkapacitás jó kihasználása szem
pontjából. A lánctalpas traktorok, a
kerekes traktorok, az univerzáltraktorok, a tehergépkocsik erdőgazdaságonkénti kihasználását grafikusan
ábrázolva, olyan képet kapnánk —
mondotta Keresztesi elvtárs —, mint
egy nagyon súlyos beteg lázgörbéje.
Ennek oka ugyancsak a munka
szervezési hiányosságokban kere
sendő. Ez az a terület, ahol a cse
lekvésre szinte korlátlanok a lehető
ségek és éppen ezért a rossz ered
ményekért a gazdaságok felelőssége
nagy.
Aggodalomra ad okot — mon
dotta a továbbiakban — a felvásár
lások helyzete, mert az első félévi
tervet az erdőgazdaságok csak 64
százalékban hajtották végre.
Foglalkozott az erdősítési és fásí
tási anyag biztosításának kérdései
vel a későbbi évek perspektívájá
ban, különösen a nyár-szaporító
anyag megtermelésének problémái
val. Bejelentette, hogy az erdőműve
lési munkák tervezésére, műszaki
átvételére és elszámolására 1960. ok
tóber 1-től új rendet vezet be a fő
igazgatóság.
Befejezésül hangsúlyozta, hogy a
főigazgatóság bízik az erdőgazdasá
gok vezetőinek és valamennyi dol
gozójának jó munkájában, hogy ezt
a nehéz évet is sikerrel és eredmé
nyesen fogják zárni, ha még komoly
nehézségekkel is kell megbírkózniok.
A vitában az igazgatók nagy
számban szólaltak fel és elemezték
azokat a módszereket, amelyekkel
az év hátralevő időszakában az er
dőgazdasági terveket az eddiginél
jobban és eredményesebben tudják
teljesíteni. Az igazgatói értekezlet
mindenképpen
nagy
jelentőségű
volt, mert komoly segítséget jelen
tett abban az irányban, hogy erdő
gazdaságaink ezt a nehéz évet is si
kerrel és eredményesen zárhassák
és megbirkózhassanak a még hátra
levő időszak nehézségeivel.

AZ ERDŐ
MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÁRA:
egy évre 60 Ft, félévre 30 Ft

Szocialista brigádok a faiparban
Amikor elindultunk, nem is
gondoltuk, hogy milyen kemény
fába akarjuk a fejszénket vágni.
A kérdésre nem tud felelni senki.
Hiába kérdezzük a főigazgató
ságon a munkaügyi osztályt, nem
tudnak a szocialista brigádokról,
csak annyit, hogy vannak. Mint
mondják, nem is tudnak velük
foglalkozni. Ezt persze meg is
értjük, s zokszó nélkül megyünk
a szakszervezetbe.
Az Építő-, Fa- és Építőanyag
ipari Dolgozók Szakszervezetének
fellegvárában a legilletékesebb
hez, Róka Pálhoz nyitunk be. —
Sajnos, arról, hogy a vidéki vál
lalatoknál van-e szocialista bri
gád és a mozgalom hogyan áll, mi
semmit sem tudunk — feleli kér
désünkre. — Mi csak a budapesti
üzemekkel foglalkozunk.
Mi a helyzet Budapesten?
Hamarosan megtudjuk azt is,
hogy a helyi mozgalommal is csak
a közelmúltban kezdett a szak
szervezet foglalkozni.
— A választásokkal kapcsola
tos feladatok elfoglaltak bennün
ket —• mondja a szakszervezet
központjának osztályvezetője. —
A mozgalom áprilisvégi részlete
sebb vizsgálata azonban már meg
mutatott egyet s mást. Ekkor a
Füriemnél 21 brigád 189 taggal,
a vállalat bútorlapgyártó telepén
pedig további 2 brigád 40 taggal
küzdött a szocialista brigád cí
mért. Hároson 14 ilyen brigád
van, 148 taggal; a Budapesti Fű

a,
A soproni erdőgazdaság hegyvidéki
erdészetének vezetőjével, Mollay
Károlynéval beszélgetünk az ott dol
gozó előgyakorlatosok problémáiról.
Mindössze három technikumi előgyakorlatos van az erdészetnél, két fiú
és egy leány. Nagyon meg vannak
velük elégedve s az a tapasztalatuk,
hogy azok a gyerekek, akik a techni
kumra készülnek nagyon érdeklőd
nek minden iránt és megmutatják,
hogy az erdőgazdasági munkát hiva
tásuknak tartják. Egy idősebb, ta
pasztaltabb kerületvezető mellé van
nak beosztva. És Kiss Zoltán való
ban gondoskodik arról, hogy az er
dészetnél előforduló minden munká
ban részt vegyenek. Napi hat órát
dolgoznak és tanulnak is, hogy felvé
teli vizsgáig tartsák azt az általános
iskolai színvonalat, amelyre tanulmá
nyaik továbbfolytatásához szükségük
van.
Lényegesen nehezebb a helyzetük
annál a tíz, főiskolára készülő előgya-

részeknél 4 brigád, 50 taggal; a
Budafoki Gyufagyárban 2 brigád
42 taggal s végül a Ládaipari Vál
lalatnál egy
brigád 8 taggal.
Mindez arra mutat, hogy ahányan
annyiféleképpen
értelmezték a
mozgalom célját s mi pedig indu
láskor nem foglalkoztunk vele,
így lehetséges az, hogy például a
Füriem brigádjainak száma 23.
Ez soknak látszik. Valószínű, hogy
a szervezéskor az önkéntesség kö
rül nem volt minden rendben.
A Budapesti Fűrészeknél viszont
a minőség szemmeltartása érde
kében túl sok műveletet s így túl
sok embert osztottak be egy bri
gádvezetőhöz. A Máté-brigád pél
dául 27 főből áll. Egyetlen ember
nem képes velük megfelelően fog
lalkozni.
— Pedig az emberekkel való
foglalkozás körül van a legtöbb
tennivaló. A brigádnál a szocia
lista ember nevelése általában
háttérbe szorul, legtöbb helyen
csak a gazdasági munka területén
vannak jó eredmények. A poli
tikai és kulturális vállalásokat,
sőt sokszor a szakoktatásban való
részvételre vonatkozó felajánlá
sokat sem teljesítik.
— Mindezekről a problémákról
— a vállalatok gazdasági és poli
tikai vezetőivel karöltve — elbe
szélgetünk a szocialista brigádmoz
galomban résztvevőkkel. Erősza
kosan sehol nem avatkozunk be,
de most már megadjuk a szüksé
ges segítséget.

kegyvidéld
korlatos tanulónál, akiket ugyancsak
a hegyvidéki erdészethez osztottak
be. Ezek az előgyakorlatosok a sop
roni erdészeti gépállomás építkezésé
vel kapcsolatosan felállított felvonu
lási épületben jutottak szálláshoz.
Minden fizikai munkában is résztvesznek, a főiskolai menzán kapnak
élelmezést. Minthogy „a középiskolás
és a főiskolás állapot közötti átme
netben” vannak, elég sok a fegyel
mezési gond velük. Nagy nehézséget
jelent, hogy munkaruhával és mun
kacipővel, gumicsizmával stb. az ott
dolgozó fiatalokat nem lehet ellátni,
mert nem tartoznak az állománybeli
dolgozók közé, holott saját ruhájuk
ban dolgozva az erdei munka során
sok kár éri a ruhájukat és a lábbeli
jüket. Ennek a kérdésnek a megol
dása nagy segítség volna. Viszont a
tanulásuk rendszeresebb, mert heten
ként egyszer bejárnak a főiskolára s
úgy készülnek az egyetemi tanulmá
nyok idejére.

e
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Az ásotthalmi erdész-szakiskola tanulói között
TAVALY ÜNNEPELTE 75. születésnapját, mégis, mostani látogatá
sunkkor az volt az érzésünk, hogy az
ásotthalmi erdész-szakiskola egyike
a legfiatalabb, legújabb utakon járó
intézményeinknek. Nem a külsősé
gek keltik ezt az érzést a látogató-

Földmérési gyakorlat: az egyenes kitűzése

bán, hiszen az öreg, régi udvarhá
zakra emlékeztető épület az Alföld
őspark-oázisában már talán három
negyed évszázadnál is régebben da
col az idővel, az idők változásával s
a tanulók sem tartoznak a legfiata
labb korosztályhoz. Az egyetlen er
dészeti szakiskolát az teszi fiatallá,
hogy — a maga nemében az egyet
len. Nem lehet semmilyen más isko
latípusba sorolni, akár tetszik, akár
nem, kénytelen a maga magányos
útját járni, ennek az útnak az irá
nyát pedig a gyakorlat, a minden
napi élet, a fejlődés követelményei
jelölik ki. Éppen ezért nem kell fél
nie az iskolának, hogy bármelyik
tantárgyát az érdektelenség szürke
pora lepi be, de éppen ezért vala
hogy örökös útkeresés jellege is van
az iskola oktatási rendszerének, ez
pedig nem könnyű feladat sem a
tanulóknak, sem az oktatóknak.
HARMINCNÉGY TANULÓ ül ép
pen ezekben a napokban a vizsgabi
zottság elé és húzza ki a vizsgatéte
leket történelemből, erdőművelésből,
fahasználatból, üzemtanból, vadgaz
dálkodásból és a gazdasági gyakor
latból. A most szakvizsgázó másod
éves tanulók tanulmányi átlaga 4-es
és ez a szép eredmény biztató útravaló nemcsak a vizsgákra, hanem az
ezután következő munkára is. így
látja ezt Szécsi András is, aki majd
a sándorfalvi erdészetnél hasznosítja
az Ásotthalmán tanultakat.
— Mielőtt az iskolára jöttem —
mondja — két éven keresztül kerü
letvezető erdész voltam a sándorfal
vi erdészetnél. Heten vagyunk az is
kolán, akik előzőleg már kerületve
zetők voltunk, de a két évfolyam
mind a 73 tanulójának legalább két
éves szakmai gyakorlata van, mert
ez a felvétel egyik alapkövetelménye.
Első pillantásra úgy tűnhet, hogy
ilyen hosszú gyakorlati munka, sőt
önálló kerületvezetés után az iskola
nem sok újat adhat az embernek. Ez
egyáltalában nincs így. Én magam
is gyakorlatból ismertem az erdősí
tést, a fakitermelést, de semmi el
méleti alapom nem volt. Itt ismer
kedtem meg a gyakorlati munkához

nélkülözhetetlen elmélettel, itt ta
nultam meg, hogyan lehet minél
hasznosabb erdőket telepíteni, mi
lyen értékeket lehet fából kihozni,
milyen hálózatban a legcélszerűbb
nemesnyárakat telepíteni és sorol
hatnám tovább, hogyan kovácsolódott a gyakorlat és az elmélet szoros
egységgé az oktatásban.
A BESZÉLGETÉSBE lassanként
mind többen kapcsolódnak be és a
szavakból kibontakozik az iskola egész
életének keresztmetszete. Király Bé
la az első évet végzi az iskolán, két
évvel ezelőtt érettségizett és az Er
dőmérnöki Főiskolára kérte felvéte
lét. Ez a vágya akkor meghiúsult, de
nem mondott le arról, hogy erdőmér
nök legyen; a tamási erdőgazdaság
dolgozója lett, onnan került Ásott
halomra s úgy tervezi, hogy a szak
iskola elvégzése után beiratkozik a
főiskola levelező tagozatára. Kitűnő
tanuló és — mint mondja — ezt
nemcsak szorgalmának köszönheti,
hanem annak is, hogy az oktatók ki
vétel nélkül nagy tapasztalatokkal
rendelkező erdőmérnökök.
—• Előnyös helyzetben vagyunk
azzal — mondja —, hogy minden
tanárunk erdőmérnök, ök valóban
szorosan össze tudják kapcsolni az
elméletet a gyakorlattal. Ez annál

A kétkarú motorfűrészt vizsgálják a
tanulók

fontosabb, mert nincs külön tan
könyvünk — a technikumi tanköny
vekre támaszkodunk — az élő elő
adások tehát nélkülözhetetlenek. És
éppen ilyen nélkülözhetetlenek a
szakmai gyakorlatok is. Jó lenne, ha
a szakmai gyakorlatok során minél
több erdőgazdaságba, arborétumba,
faipari üzembe tudnánk eljutni. Az
iskola vezetőségének helyes kezde
ményezése volt az idén, hogy nem
csak a helybeli, szegedi gazdaságnál
végeztük az összefüggő gyakorlato
kat, hanem a bajai és a gyulai er
dőgazdaságnál is. Ezt még szélesebb
körre ki lehetne terjeszteni, hogy
egyaránt megismerkedjünk a síkvi
déki, a hegyvidéki, valamint a leg
jobban gépesített erdőgazdaságokkal
is. 28 különböző erdőgazdaságból
gyűltünk, össze, vannak közöttünk,
akik most járnak először az Alföld ön,
sokan viszont még hegyvidéki gazda
ságot nem láttak.
Ahol többen beszélnek, ott mindig
több lesz a mondanivaló is és a sok
mondanivalóba bírálat, panasz is

vegyül. A tanulók közül sokan úgy
érzik, hogy mióta eljöttek a gazdasá
guktól, azóta a kapcsolat szinte meg
szakadt. A gazdaságok nem igen ér
deklődnek utánuk. A tanulók közül
sokan családos emberek, nem cse
kély gondot okoz nekik, hogyan gon
doskodjanak két éven keresztül csa
ládjukról. Sok gazdaság — mint pél
dául a székesfehérvári, a miskolci —
a tanulmányi eredmények alapján
több ízben rendkívüli jutalomban
részesítette itt tanuló dolgozóit s ez
igen nagy segítséget, ösztönzést je
lentett. De vannak gazdaságok, ame
lyek szinte megfeledkeztek iskolára
küldött dolgozóikról. A budapesti
erdőgazdaság például még egyszer
sem részesítette jutalomban, tanul
mányi segélyben Ásotthalmán tanuló
dolgozóit.
A SZAKISKOLA igazgatásilag a
szegedi erdészeti technikumhoz tar
tozik és a tanulók sokszor úgy érzik,
hogy háttérbe szorulnak a technikum
tanulóival szemben. Meggyőződtünk
róla, hogy ez csak látszat, a szakis
kola gazdasági alapja teljesen füg
getlen a technikumétól, sőt a techni
kum vezetősége odaadó gonddal fog
lalkozik a szakiskola ügyeivel. De
mégis, talán ezt a látszatot is meg
lehetne szüntetni. Mert milyen aprócseprő jelenségek táplálják a pana
szokat? A hálótermekben, lakószo
bákban van ugyan rádió — de a ké
szülékek legtöbbször némák, a gond
nokság nem sokat törődik a javítá
sukkal. A fiatalok szeretnének spor
tolni, röplabdázni, futballozni, de
két viharvert labdán kívül alig van
felszerelésük. Legutóbb a járási
KISZ bizottságtól kaptak sakk-kész
leteket. Az étkezésre is van panasz;
bőséges ugyan, de egyhangú. Volt
olyan hét, amikor kétízben babfőze
lék, háromszor meg bableves párolgott az ebédlőasztalon.
PANASZ IS, de egyúttal óhaj is,
amit több tanulótól hallottunk: jól
eső érzéssel emlékeznek vissza arra,
hogy tavaly, a jubileumi ünnepségen
találkoztak az OEF vezetőjével és a
főigazgatóság több képviselőjével. A
tanulók — és természetesen a taná
rok is — az OEF-hez tartozónak érzik
magukat, minél közvetlenebb kap
csolatot szeretnének a főigazgatóság
vezetőivel, ezért örömmel vennék, ha
gyakoribbak lennének a találkozá
sok, beszélgetések. A szakiskola sok
egyéb vonatkozásban érzi ugyan a
főigazgatóság gondoskodását, de a
hallgatók úgy vélik, hogy a szemé-

Juhart száraznak a szakiskola tanulói a
csemetekertben
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lyes találkozásokat nem lehet he
lyettesíteni. Az iskola rendes tan
anyaga között szerepel egyébként az
OEF utasításainak az ismerete s a
tanulók az elméleti oktatás során
komolyan foglalkoznak a főigazgató
ság rendelkezéseivel is.
— A szakiskola beiskolázási for
mája jól bevált — mondja látogatá
sunk végén, mintegy összegezéskép
pen Gyarmathy Endre igazgatóhe
lyettes. — Az erdőgazdaságok gon
dos válogatás után küldték el dol
gozóikat Asotthalmára. A szakmai
gyakorlatokat illetően is jól együtt
működünk a gazdaságokkal, amelyek
megszerették tanulóinkat, szívesen
látják őket a gyakorlatokon. Ahhoz
kérnénk további segítséget tőlük,
hogy tanulóink minél több erdőgaz
daságba tehessenek tanulmányi ki
rándulást.
VÉGEZETÜL megismételjük, amit
elöljáróban mondtunk: az ország
egyetlen erdész-szakiskolája fiatal,

noha több mint háromnegyed évszá
zadra visszanyúló hagyományai van
nak s padjaiból nem egy kiváló

Törzsnevelő felnyesés a csemetekertben

szakember, magas beosztású vezető
került ki. Fiatal, mert élete együtt
lüktet a mi fejlődő, friss életünkkel
s munkájával részt kér az erdőgaz
dálkodás szocialista átalakításának
nagy művéből.

Az első hallgatók és az első tapasztalatok
a sárvári szakmunkásképző iskolán
Ha alaposabban utána gondolunk,
már nem is tűnik olyan túlzottnak
Várfalvi János igazgató kijelentése,
mint az első pillanatban hittük. „Az
erdészeti szakmunkásképző iskola
felállítása történelmi lépés az erdé
szet történetében“ — jelentette ki
ugyanis az iskola igazgatója.
Valóban ma, a sárvári iskola mű
ködésének első hónapjai után még
alig lehet felmérni, mit jelent erdő
gazdálkodásunknak, hogy jól kép
zett szakmunkások dolgoznak majd
erdeinkben, olyan törzsgárda alakul
hat ki, mint az iparban s nem utolsó
sorban, hogy a szakmunkások is
megtalálják állandó, biztos létalap
jukat, minden vonatkozásban egyen
rangú társai lehetnek az ipari mun
kásságnak. örvendetes, hogy már
most, az iskola működésének a kez
detén, sokan vannak a hallgatók kö
zött, akik szintén felismerték a szak
oktatás jelentőségét, mint Mátrai
Eertalan, a miskolci erdőgazdaság fa
kitermelő munkása.
— Tizennyolc éve dolgozom az
erdészetben — mondotta, — de külö
nösen az utóbbi évek rohamos ipari,
technikai fejlődése láttán mindig úgy

Pósa János előadó a szakmunkásképző
iskola hallgatóinak egy csoportja előtt
géptani előadást tart

éreztem, hogy mi erdei munkások
nagyon elmaradtunk. Kiváltképpen
éreztem ezt, ha gyári munkásokkal,
ipari dolgozókkal kerültem össze.
Most, hogy a mi kezünkben is
szakma lesz, biztosan több lesz az ön
bizalmunk, a szakmaszeretetünk is.
Szecskó László, a mátrai erdőgaz
daság brigádvezetője szintén hasonló
értelemben beszélt:
— A haladás, az új technika az er
dőben is mindig nagyobb teret hódít.
Nekünk is haladnunk kell. Egy gé
pet, mondjuk egy motorfűrészt öt
perc alatt tönkre lehet tenni, ha az
ember nem ért hozzá, de kellő szak
értelemmel öt évig is lehet vele dol
gozni. A munka termelékenységének
növelését el sem lehet ma már kép
zelni szakértelem nélkül.
Amilyen örvendetes, hogy a hall
gatók, egyszerű erdei munkások
zöme ilyen világosan látja a fejlő
dés parancsát, annál szomorúbb, hogy
az erdőgazdaságok egy része nem is
merte még fel az iskola jelentőségét
a jövő erdőgazdálkodásának kialakí
tása szempontjából. Nem értik meg
az erdőgazdaságok, hogy az iskolára
küldendő dolgozók kiválogatásánál
minél nagyobb gondossággal, körül
tekintéssel kellene eljárniok. Mert el
sősorban a gazdaság szempontjából
nem lehet közömbös, milyen embe
rekből alakul ki a jövő szakmunkás
gárdája. A gazdaságok érdeke, hogy
olyan dolgozókat küldjenek Sár
várra, akik eddigi munkájukban is
helyt álltak s biztosan lehet számí
tani rájuk a jövőben is.
Az első tapasztalatok szerint helye
sen ismerte fel az iskola célját, jelle
gét a pécsi, a mátrai és a szombat
helyi erdőgazdaság. Ezeknél a gazda
ságoknál valóban gondosan válasz
tották ki az iskolára küldött dolgozó
kat s hat erdőgazdaság arra is súlyt
helyezett, hogy a munkaügyi előadó a

szó szoros értelmében az iskolapadig
kísérje el a hallgatókat. Az iskola ve
zetősége szeretne alapos, közvetlen
kapcsolatot találni az erdőgazdasá
gokkal — a közös ügy érdekében.
Mindenekelőtt szeretné, ha a gazda
ságok rendszeresen tájékoztatnák
majd az iskolát a gyakorlati termelő
munkára visszatért hallgatókról.
De egy súlyosabb probléma megol
dásához is az erdőgazdaságoktól vár
segítséget az iskola: jelenleg még ke
vés az iskola erdészeti szakképzett
ségű oktatója, a hét előadó közül
csak négyen foglalkoznak erdészeti
oktatással. Kívánatos lenne, ha az
oktatói kar létszámát tízre emelnék
s erre volna is lehetőség, ha az erdő
gazdaságok egy-két szakembert át
tudnának engedni az iskolának. A
szakmai oktatás színvonalának eme
léséhez jelen pillanatban feltétlenül
szükség lenne az oktatói kar bőví
tésére három erdésztechnikussal.
Az eddigi tapasztalatok alapján az
iskola vezetősége úgy találja, hogy
a vaskos tananyag alapos feldolgozá
sához a mai három hónapos bentla
kásos képzés nem elegendő. Kívána
tos lenne, ha a kétéves szakképzési
időből a dolgozók öt-hat hónapot
töltenének az iskolán, mint bentla
kók. Általában az iskola vezetőségé
nek, oktatói karának az a törekvése,
hogy elméleti és gyakorlati síkon
egyaránt megtalálja, illetve kialakítsa
az erdészeti ^szakmunkásképzés sa
játos jellegét, ami még — éppen új
szerűsége miatt — kissé idegen a me
zőgazdasági szakoktatási szervek előtt.
Ennek a jellegnek a kialakításához s
az eddigi szakoktatási gyakorlattal
történő összehangolásához eddig is
igen sok segítséget kapott az iskola
az OEF-től, s bizonyos, hogy a segít
ség mértéke a jövőben még növek
szik. Ez annál szükségesebb, mert az
iskola hallgatóinak a létszáma is nö
vekszik: jelenleg 80, de a júniusban
kezdődő második bentlakásos tanfo
lyamon már 120-ra emelkedett a lét
szám.
Madas András:

Erdésseti kézikönyv
Táblázatos formában közli mind
azokat az adatokat, melyekre az
erdőmérnököknek, i erdészetvezetők
nek, a termelés és tervezés szak
embereinek nélkülözhetetlen szük
ségük van. Közli ezenkívül az erdő
telepítés és fásítás adatait, az erdő
művelésre, erdővédelemre, erdő
használatra
vonatkozó táblázato
kat, valamint az általános műszaki
adatokat. Az „Erdőrendezés” című
fejezet a fatömegtáblákat és a fa
te rmési táblákat tartalmazza, út
mutatást adva ezek használatára.
Ismerteti az erdészeti szállítóberen
dezésekre vonatkozó anyagszükség
leti és egyéb műszaki adatokat, vé
gül pedig részletes útmutatót ad a
szakirodalomról.
376 oldal.
Ara: 45,— Ft.
Kapható
a
könyvesboltokban,
földművesszövetkezeti boltokban és
a falusi könyvárusoknál.
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üj szakmunkások a Budapesti Fűrészeknél
1959. februárjában indult meg a
szakmunkásképző tanfolyam a Bu
dapesti Fűrészeknél, s ez év márciu
sában voltak a vizsgák. Matematikát,
géptani és fűrészipari technológiát
tanultak a hallgatók heti 4 órában.
Bizony nem kis többletmunkát vál
laltak, akik a tanfolyamra jelent
keztek és lelkiismeretesen el is vé
gezték. Mégis a Soroksári úton, az
Újpesti rakparton és Szolnokon már
47 dolgozó igazolványába az van be
írva, hogy szakmunkás. Megérde
melnék — és velük együtt a többi
vállalatnál tanulók is — hogy egyen
ként felsoroljuk őket, sőt egyenként
foglalkozzunk is velük. Mert lám,
mi mindent tud meg az, aki kicsit
megismeri ezeket az új szakmunká
sokat!
Itt van mindjárt a Soroksári útról
Izsó Elekné. A hat éves unoka az el
múlt évben biztosan sokszor kér
dezte :
— Hol a nagymama?
És a nagymama előadást hallgatott
a fűrészipari gépek mechanizmusá
ról.
— Nem mondom, hogy könnyű
volt — mondja — bizony sokszor
nem aludtam, hol a tanulás miatt,
hol az izgatottság miatt, ami elfo
gott, mint a kisdiákot. Azért mégis
elvégeztem a tanfolyamot.
— De miért is? — kérdeztük.
—• Mert szükségesnek tartottam —
válaszolja egyszerűen. — Azelőtt fi
zikai munkás voltam. A tanfolyam
megindulása előtt azonban már mint
felíró dolgoztam. Sok gondom-bajom
volt az átvevőkkel. De most már jö
hetnek! Nyugodtan vitázom velük,
ismerem a szabványokat, otthon va
gyok a köbözésben, a minőségosztá
lyozásban.
Ilyen véleményeket mondanak a
többiek is. Csutak Károly brigádve
zető —• aki szintén azt az idősebb
nemzedéket képviselte a tanfolya
mon, amelyik azt tartja, hogy „jó
pap holtig tanul” — így szól:
—• Ilyen képzés még soha nem volt
a mi iparunkban. Ezért sokan nem
is értették meg a fontosságát, pedig
nagy szükség van rá. Különösen
most, hogy elsőrendű érdek a minő
ség javítása. Ezért is örülök, hogy a
brigádból négyen végeztük a tanfo
lyamot. Ez nemcsak a minőségen,
hanem a teljesítményünkön is meg
látszik.
— De nemcsak ezért volt jó a tan
folyam — szól közbe Laki András
gatteros szakmunkás. — Eddig nem
mindig tudtuk, ha valamit csinál
tunk, miért csináljuk? Jó-e az úgy,
vagy lehetne még másképpen is?
Csak ahogyan az öregektől tanultuk.
Megszokott
mozdulatokkal.
Most
mindent másként látok.
— Hányán végeztek a KISZ-brigádból?, — kérdezzük Laki Andrást,
aki 24 éves és egyik tagja a fiatalok
brigádjának.
— Hatan kezdtük és öten végez
tük.
— Arról azonban nem beszél —
kapcsolódik a beszélgetésbe Vas Gá

bor telepvezető, — hogy ő volt a leg
jobb az összes hallgatók között.
Annyira kitűnt, hogy a vállalat ve
zetősége javasolja neki a technikum
elvégzését.
— No és? — kérdezzük az érde
keltet.
— Szívesen elmegyek őszre, csak
sikerüljön a felvétel. De persze az
esti tagozatra. Mert kell a pénz is —
teszi hozzá mosolyogva.
Azt is megtudjuk, hogy nemcsak
olyanok végezték el sikeresen a tan
folyamot, akik fűrészipari gépeken
dolgoznak, hanem más munkakörben
dolgozók, vagy éppen segédmunká
sok is. Az utóbbiak közé tartozik
többek között Palásti Ilona, Zimacsek Etel vagy ifj. Pap Zoltán. Ezek
a jövőjükre gondolnak. A „kis Zolit”
például alig akarták felvenni a hall
gatók közé. Még csak 16 éves. Gépre
nem is mehet.
— Mit akarsz te itt? — kérdezték
tőle. — Ráérsz még.
— Jó lesz az nekem, hogy szak
munkás vagyok, ha elmúlik néhány
év — válaszolta.
Persze nem mindenki gondolko
dott így, nem mindenki fogta fel
ésszel azt, amit ez a gyerek jól meg
értett: tovább kell lépnünk, s holnap
csak az érvényesül, aki ma képes
arra, hogy előre menjen. Tulfitt An
tal köszörűs így fogalmazta ezt meg:
— Én nem vagyok faipari szak
munkás, mégis elvégeztem a tanfo
lyamot, mert mi csupán a régi szak
munkástól tanultunk. Amit ők taní
tottak, azt viszont az elődjüktől sa
játították el. Ezek a munkamódsze
rek azonban vagy elavultak, vagy
ezután avulnak el. Új technológiát
kell tanulnunk és az ennek megfelelő
felkészültségre is szükségünk van
mindnyájunknak.
Amikor megkérdezzük a telep ve
zetőit a tapasztalatokról, Vas Gábor
azt mondja:
— A tanfolyam megindulása óta
kétségtelen eredményj avulás
van
mennyiségben, de különösen minő
ségben és anyagtakarékosságban. A
huszonnégy jelentkező közül tizen
hat sikeresen végzett, kettő megbu
kott. E tizenhat szakmunkás tudása
azonban kihat a többiekére is. Fi
gyelmeztetik egymást a hibákra.
— Éppen a tapasztalatok alapján
biztosak vagyunk benne, hogy egy
következő tanfolyam indítása —
könnyebb lesz — szól közbe Bajkó
Ferenc párttitkár. — A dolgozók lát
ják az eredményeket. Az egyik gép
munkás például megbukott a vizs
gán s munkáját sem végezte kielé
gítően. Ezért leváltottuk. Mindebből
tanulnak azok, akik nem vállalkoz
tak az elsők között a tanulásra, s
legközelebb már ők jönnek.
— Ezek szerint új toborzás kezdő
dik. És mikor indul az új tanfolyam
— kérdezzük Molnár Dezső főmér
nöktől.
—• őszre tervezzük, 60—70 fővel.
Lassan el kell ugyanis érnünk, hogy
elméletileg és gyakorlatilag egyaránt
képzett gárdával és utánpótlással

rendelkezzünk. Már most is jobb a
helyzet a vállalatnál, mint egy évvel
ezelőtt. A régi gatterosok valóságos
hegemóniát tartottak az iparban.
Nem volt utánpótlás. Most már job
ban állunk és nemsokára eljön az
idő, amikor a kulcshelyeken, a gé
pek mellett csak végzett szakmunká
sokat alkalmazunk.

Köbméterek
és négyzetméterek
ezrei szinte megfogható tömörség
gel röpködtek a zöld tanácskozó
asztalok fölött. És ezeknek a szá
moknak csakugyan kézzel fogha
tó, szemmel látható valósággá kell
válniok az elkövetkező hónapok
ban, ha faipari üzemeink dolgo
zói büszkén akarják vallani: amit
vállaltunk a felszabadulás 15.
évének tiszteletére, azt teljesítet
tük is, adósság nélkül kezdjük
meg második ötéves tervünket.
A zöld asztalok mellett a faipar
vezetői, igazgatók, főmérnökök
beszélték meg a tervteljesítést és
a vállalt túlteljesítések feladatait,
módjait. A feladatok pedig nem
csekélyek: az ipar vállalta 46 000
köbméter fenyőrönk feldolgozá
sát, 250 000 négyzetméter 2,5
mm-es okúmé furnér legyártá
sát, 450 köbméter bútorlap és 400
köbméter lemez elkészítését. S
mindezt a tervfeladatok 100 szá
zalékos teljesítésén felül. És éppen
ezen van a hangsúly: a 100 száza
lékon.
Köztudomású
ugyanis,
hogy a tervek túlteljesítése sok
vonatkozásban a népgazdaság ér
dekében nem célszerű. De terven
felüli vállalások teljesítésére a fenti
cikkeknél nemcsak lehetőség adó
dik, hanem kimondottan érdeke
is minden dolgozónak éppen úgy,
mint a népgazdaságnak. Tehát
minden dolgozónak tudnia kell
s az ipar felső- és közép-vezetői
nek, mérnököknek, művezetők
nek állandóan szem előtt kell
tartaniok, ismertetniök kell a dol
gozók összességével a terven fe
lüli teljesítéseknek ezt a módját.
Figyelemmel kell lenniök arra,
hogy ha valamely fafajtából fel
adatukat 100 százalékra teljesítet
ték, akkor minden egyéb szabad
kapacitást ezekre a cikkekre kell
fordítaniok. A munkaverseny len
dületét, a dolgozók lelkes ver
senyhangulatát most és a követ
kező hónapokban ezekre a felada
tokra lehet összpontosítani a leg
gyümölcsözőbben.
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A „bizakodóbb hangulat“1 alapjai
az Északmagyarországi Fűrészeknél
LEGUTÖBB JANUÁRBAN jártunk az Északmagyarországi Fűré
szeknél. Éppen termelési tanácsko
zásra toppantunk be. Ahogy most
visszaemlékszünk az akkori hangu
latra, bizony nemigen nevezhetjük
derűlátónak. Az év első termelési
tanácskozásán nem sok optimizmus
sugárzott sem Kosa Pál igazgatói
beszámolójából, sem a dolgozók hoz
zászólásából. Nehéz, eredményekben
szűkmarkú esztendőt hagytak maguk
mögött s úgy látszott, az induló év
sem tömködte teli a tarsolyát túl sok
jóval.
Komor téli nap volt akkor —
most, ez a májusvégi nap sem vala
mi derűs, alacsonyan lógnak a fel
hők a rönktér fölött, szinte beleüt
köznek az épülő kábeldaru tornyá
ba. A hangulatot is leginkább ennek
a napnak az időjárásához hasonlít
hatnánk: a felhők ugyan még nem
oszlottak el teljesen, de minden re
mény megvan rá, hogy rövidesen ki
süt a Nap. Milyen alapjai vannak
ennek a bizakodóbb hangulatnak? —
erre kerestük a választ az Északma
gyarországi Fűrészeknél, Ládiban,
Pálházán, Felnémeten, Gyöngyösön.
A legbiztosabbnak látszó alap az,
hogy első negyedévi tervüket 105
százalékra teljesítették s minden
remény megvan arra, hogy a máso
dik negyedben sem maradnak alatta.
A múlt évi helyzethez viszonyítva
fokozatos a j avulás. A pálházi üzem
naponta túlteljesíti tervét, különö
sen a szépen kiépített friz-részleghez
fűznek nagy, de jogos reményeket.
Ládiban is jelentős a fejlődés, a friztermelésben mutatkozott hibákat si
került felszámolni azzal, hogy áttér
tek az egyéni bérezésre. Azóta a leg
kisebbre csökkent a szabványon aluli
minőség s a tervezettnek megfelelő
mennyiséget is előállítják minden
nap. A fűrészcsarnokban is megvál
tozott a helyzet, a kedvező változás
ban az új lengyel keret-fűrész üzem
beállítása játssza a főszerepet. Pedig
őszintén szólva nem vártak tőle cso
dákat, sőt... nem a legjobb hírek
előzték meg jövetelét. Úgy hallották,
nehéz dolgozni vele, nagy a kilen
gése. Igaz, hogy a legjobb keretfűrészes brigádot állították az új gép
mellé, de ha valami hiba lenne a
A ládi üzem zsúfolt, rendezetlen rönktere.
A rosszul máglyázott rönktéren szembe
tűnő az anyag összekevertsége. Háttérben
az épülő kábeldaru tornya látszik

lengyel gatter konstrukciójában, a
legjobb kiszolgálással sem használ
hatnák olyan kitűnő eredménnyel,
mint amilyenről Salap Béla keretfűrészkezelő beszél:
—• Csaknem a kétszeresét termeli
annak a mennyiségnek, amit elődjé
vel, az Április 4. gatterrel el tudtunk
érni. Nagyon jó, korszerű gép, a ke
zelése is könnyű.

A liliputi keretfűrész ládadeszkákat vág

AZ ÚJ KERETFŰRÉSZ nemcsak
a csarnokban vált jó segítőtárssá,
hanem még a rönktéren is. Ugyanis
azzal, hogy többet termel, némileg
máris enyhítette a rönktér zsúfoltsá
gát.
És itt, a ládi rönktéren kicsit hoszszabban kell időznünk, nem mintha
a látvány olyan szívderítő, szemet
gyönyörködtető lenne. Nem, koránt
sem az. El kell ismernünk, hogy a
szűk rönktéren, ahová három irány
ból: kisvasúton, MÁV kocsikkal és
tehergépkocsikkal érkezik az anyag,
igen nehéz a helyzet, a rend betar
tása. Különösképpen most, amikor
mint a zuhatag, jön a bükk. De va
lahogy az az érzésünk, hogy a rönk
téri „költői” rendetlenség sokkal ré
gebbi keletű, szinte már megkövese
dett állapot s talán nem festene így
a látvány, ha a bükk kampány meg
indulása előtt „nagytakarítást” tar
tottak volna. így a rendezés most
már a bükk feldolgozása utáni időre
marad, de akkor azután már igazán
nem tanácsos halogatni, mert egy
kettőre nyakukon lehet a „fenyőin
vázió”.
A RÖNKTÉRI RENDCSINÁLÁS
HOZ kétségtelenül nagy segítséget
nyújt majd a már szerelés alatt álló
kábeldaru. A ládiak valósággal üze
mük újjászületését várják a hatal
mas szállító
kolosszustól.
Mint
mondják, nemcsak az anyagmozga
tás, a máglyázás lesz könnyebb és
gyorsabb, hanem a szűk rönktér te
rülete is megnövekszik, ugyanis ma
gasabb máglyákat tudnak majd rak
ni. A kábeldaru mellett a kisgépesítés gondolata is erősen foglalkoztat
ja az Északmagyart. Elsősorban Lá
diban szeretnének egy kis transz
portőrt készíteni a hossztoláshoz.
A gépesítésen kívül a bizakodóbb
hangulat alapja Ládiban és a többi
üzemnél egyaránt a mind erőtelje
sebben kibontakozó verseny a szo

cialista brigád cím elnyeréséért. A
lengyel keretfűrésznél két brigád, a
liliputi keretfűrésznél három vesz
részt a versenyben, s szorosan fel
zárkóztak melléjük Tapoti Lajos és
Jakab G. József vezetésével a körfűrészes brigádok, valamint a Fekete
karbantartó brigád, amely a lengyel
keretfűrész szerelésénél is magasan
az átlagon felüli, gyors munkát vég
zett. A jó együttes munkának kö
szönhető, hogy a csarnokban a nagy
felfutás ellenére sincs zsúfoltság, az
anyagfeldolgozás folyamatos.
Látogatásunkkor a legfontosabb
feladat a bükk~rönk időbeni feldol
gozása volt. A ládi és a felnémeti
üzem egyaránt meghosszabbított mű
szakban dolgozott. A gőzkamra ka
pacitását a lehető legnagyobb mér
tékben kihasználták, hogy a bükköt
megóvják a befülledéstől. A gyön
gyösi üzem a mátrai erdőgazdaság
gal messzemenően együttműködve
biztosította a gőzölő állandó Üzem
ig (h n+o vtp q ó i*
A BÜKK ’ FELDOLGOZÁSÁT, mint
láttuk, minden eszközzel igyekezett
határidőre elvégezni az Északma
gyar, de e mellett készült a második
félév nagy feladatára, a többletfenyő
felfűrészelésére. Jelentős vállalást
tett, hogy minél jobban kivegye ré
szét a faipar egységesen vállalt fel
adatából, a 46 000 köbméter terven
felüli importfenyő feldolgozásából.
A januári termelési tanácskozás
óta eltelt közel félév alatt sokat vál
tozott a helyzet Miskolcon, az Észak
magyarországi Fűrészeknél. És a lá
tottak alapján úgy gondoljuk, to-

Az új lengyel keretfűrész a ládi üzemben

vábbi félév múlva, az évet záró ter
melési tanácskozáson egészen más
hangulat uralkodik majd: a jól vég
zett munka öntudatával léphetnek
át a második ötéves terv kezdő évé
nek küszöbén.

A szerfás épületanyagból április
végéig 80 garnitúrát adtak át a mis
kolci erdőgazdaság dolgozói a Bor
sod, Békés, Hajdú, Heves és Szol
nok megyei termelőszövetkezetek
nek. Az erdőgazdaság dolgozói a
tsz-ek fokozottabb
megsegítésére
vállalták, hogy a szeptember 30-i
határidő helyett már július 30-ig
teljesítik egész évi kötelezettségü
ket, vagyis addig 175 tsz garnitúrát
szállítanak le.
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Felelősség az üzemi balesetekért
Erről ritkán beszélünk. Pedig fon
tos, hogy szó essék róla, különösen
pedig
arról, hogy jogszabályaink
milyen megtorló intézkedéseket tar-

talmaznak üzemi baleset esetén a
vétkesekkel szemben. Ezek az intéz
kedések anyagi, fegyelmi és bün
tetőjogi természetűek lehetnek.

A munkáltató anyagi felelőssége az üzemi balesetet szenvedett
dolgozók káráért

A munkáltató a vele munkavi
szonyban álló dolgozónak, illetőleg
hozzátartozójának kártérítéssel tar
tozik, az üzemi baleset (foglalkozási
betegség) által okozott kár fejében,
ha ő maga vagy olyan megbízottja,
akinek eljárásáért felelős, vétkesen
idézte elő az üzemi balesetet (fog
lalkozási betegséget).
A megbízó
(adott esetben a munkáltató) a meg
bízottal egyetemlegesen felelős az
utóbbi által okozott kárért; kivéve,
ha bizonyítani tudja, hogy őt a meg-

bízott megválasztásában, utasítások
kal való ellátásában és felügyeleté
ben mulasztás nem terheli. Ez a sza
bály a fokozott veszéllyel járó tevé
kenységet folytató személyek felelős
ségére nem vonatkozik.
Kártérítési kötelezettség terheli
továbbá a munkáltatót akkor is, ha
az üzemi baleset (foglalkozási beteg
ség) a hatóság által jogerősen elren
delt balesetelhárító, illetőleg egész
ségvédő óvórendszabály vagy óvóin
tézkedés elmulasztásából származott.

A munkáltató felelőssége
a baleset alapján megállapított nyugellátásért

Ha a munkáltató vagy megbízottja
nem foganatosította a reá nézve kö
telező balesetelhárító, illetve egész
ségvédő óvórendszabályt vagy óvó
intézkedést, köteles megtéríteni a
mulasztásával okozott üzemi baleset
(foglalkozási betegség) alapján meg
állapított nyugellátás összegét, vala
mint a megállapítással kapcsolatos
eljárás költségeit a nyugellátást fo
lyósító szervnek. Ugyanilyen megté
rítési kötelezetség terheli a munkál
tatót akkor is, ha ő vagy megbízottja
szándékosan idézte elő az üzemi
balesetet (foglalkozási betegséget),
megbízottjainak számítanak mind
azok a dolgozók, akiknek munkakö-

réhez tartozik, hogy utasítást adja
nak a balesetelhárító óvórendszabály
alkalmazására vagy hogy ellenőriz
zék az alkalmazását, vagy hogy ők
maguk foganatosítsák az óvórend
szabályt.
A munkáltatót terhelő megtéríté
sekért egyetemlegesen felel a mun
káltatónak az a megbízottja, aki a
munkáltató utasítása ellenére vét
kesen elmulasztotta a balesetelhárí
tó, illetve egészségvédő óvórendszabály vagy óvóintézkedés alkalmazá
sát, továbbá az, aki szándékosan
idézte elő a dolgozó üzemi balesetét,
foglalkozási betegségét.

A munkáltató felelőssége a társadalombiztosítási
segélyezési költségek megtérítéséért a biztosítási szervvel szemben

A munkáltató köteles megtéríteni
a betegségből vagy balesetből szár
mazott
biztosítási
szolgáltatások
költségeit (táppénz, kórházi ápolás,
orvosi és gyógyszerköltség) a bizto
sítási szervnek, ha ő vagy megbí
zottja: 1. nem foganatosította a reá
nézve kötelező balesetelhárító (egész
ségvédő) óvórendszabályt vagy óvó
intézkedést, 2. szándékosan idézte
elő a biztosított betegségét vagy bal
esetét. A munkavállalóval egyetem
legesen felel a költségekért az a
megbízott, aki a munkáltató utasítá
sa ellenére elmulasztotta az óvórend
szabály alkalmazását vagy aki szán
dékosan idézte elő a biztosított meg
betegedését vagy balesetét. Azt, hogy

ki tekinthető a munkáltató megbí
zottjának, az előbbiekben már emlí
tettük.
A fentiekből következik, hogy ha
a munkáltató (a vállalat) kártérítést
köteles fizetni a nyugellátást meg
állapító, illetve a biztosítási szerv
nek, vagy harmadik személynek, a
kárt vétkesen okozó megbízottak
(dolgozók) is anyagi felelősséggel
tartoznak a vállalat iránt. Ez eset
ben a vállalat igazgatója a MT. XII.
fejezete alapján a kár teljes vagy
részleges megtérítésére kötelezi őket,
illetőleg, ha az igazgató vagy helyet
tesei okozták a kárt, a Főigazgató
ság vezetője velük szemben érvénye
síti az anyagi felelősséget.

A munkavédelmi szabályok megsértésének fegyelmi következményei

Az MT. 112. § 3. pontja szerint fe
gyelmi vétséget követ el az a dolgo
zó, aki megsérti a munkafegyelmet.
Miután a munkavédelmi szabályok
megsértése sérti a munkafegyelmet,
tehát szintén fegyelmi vétség.
Minden olyan üzemi baleset után,
amely legalább egy napi munkakép
telenséget okozott, meg kell indítani
a fegyelmi eljárást a felelősség

megállapítására. A termelés olyan
vezetői ellen, akik elhanyagolják a
munkavédelmi szabályok megtartását
vagy eltűrik azok megszegését, a
fegyelmi eljárást akkor is meg kell
indítani — a határozat előírásai sze
rint (2.080/25/1952. M. T. — SZOT,
sz.) — ha nem következett be bale
set.
Az MT. 153/A. §. (2) bekezdésének

rendelkezése szerint azt, aki meg
szegi vagy kijátssza a dolgozók vé
delmét biztosító szabályokat, fe
gyelmi úton felelősségre kell vonni
akkor is, ha cselekménye nem bün
tetett.
A munkavédelmi szabályok meg
szegése megvalósítja az élet vagy
testi épség veszélyeztetéseinek a Ha
tályos Anyagi Büntetőjogi Szabályok
Hivatalos összeállítása (BHÖ) 374—
376. pontjaiban meghatározott bűn
tettét.
Munkavédelmi
szabályok megszegésének
büntetőjogi következményei

Bűntettet követ el és egy évtől öt
évig terjedhető börtönnel bünteten
dő, aki hivatása vagy foglalkozása
szabályainak tudatos megszegésével
vagy azzal járó kötelességeinek tu
datos elhanyagolásával mások életét
vagy testi épségét közvetlen veszély
nek teszi ki. Aki az említett cselek
ményt gondatlanságból követi el,
egy évig terjedhető börtönnel bün
tetendő (BHÖ 374. és 376. pont).
Egy évtől öt évig terjedhető bör
tönnel büntetendő az előbbiekben
említett cselekmény elkövetője, ha
cselekményéből súlyos testi sértés
származott, vagy ha azt vagyoni ha
szon végett, vagy ha ismétlődően, il
letőleg folyamatosan követte el. Ha a
cselekmény a sértett halálát okozza,
a büntetés egy évtől tíz évig ter
jedhető börtön, illetve gondatlanság
esetén 3 évig terjedhető börtön
(BHÖ 375—376. pont).

•

Amint látható, jogszabályaink szá
mos rendelkezéssel igyekeznek elő
mozdítani a munkavédelmi szabá
lyok megtartását, illetőleg elretten
teni azok megszegésétől. Mindemel
lett meg kell említenünk, hogy a sú
lyosabb üzemi balesetért felelős dol
gozók prémium-megvonással is sújt
hatok.
Az erkölcsi felelősségen felül az
elmondottak is serkentsék a vállala
tok vezetőit és a többi dolgozókat a
fokozott óvatosságra, a szabályok be
tartására, hogy mind kevesebb üzemi
baleset forduljon elő.

A világ erdőterületének csaknem
felét kitevő trópusi erdők eddig még
kellőképpen nem hasznosított óriási
értéket képviselnek, de szakszerű
kezelésük az egyik legbonyolultabb
erdőművelési kérdés, olvassuk a FAO
egyik beszámolójában. Érdekes, hogy
az Európai Gazdasági Együttműkö
dés Szervezete (OEEC) 1953-tól 1957ig mintegy száz százalékkal növelte
a trópusi vidékekről, különösen az
egyenlítői és Nyugat-Afrikából szár
mazó rönk, szelvényáru és rétegeltlemez importját és ebben az időszak
ban az Egyesült Államokból is 800 000
köbméter trópusi fát vásároltak.
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A kiállítás közönsége a díjazott trófeák előtt

Június 3-án nyitotta meg dr. BaJ lassa Gyula miniszterhelyettes, az
Országos Erdészeti Főigazgatóság ve
zetője az első Országos Vadászati Ki
állítást. Ugyancsak egyidőben megnyi
totta a Mezőgazdasági Kiállítás terüle
tén rendezett Virágkiállítást is, amely
húsz év után most újból feleleveníti a
virágkiállítások hagyományait.
A kiállítás megnyitásán megje
lent Fehér Lajos, az MSZMP politi
kai bizottságának tagja, a Központi
Bizottság titkára, valamint a köz
ponti irányító szervek, tudományos
intézmények, a külföldi diplomáciai
testületek több képviselője, valamint
az erdőgazdaságok és a vadászati re
zervátumok vezetői.
Megnyitó beszédében Balassa elv
társ elsősorban rámutatott arra, hogy
hazánkban első ízben rendezünk or
szágos vadászati kiállítást, minthogy
a régebbi kiállítások inkább csak
agancsbemutatók voltak. Majd meg
nyitó beszédét a következőképpen
folytatta:
— Ez az átfogó kiállítás azok
nak az anyagi áldozatoknak és
erőfeszítéseknek az eredményeit kí
vánja a nagyközönség elé tárni,
amelyeket vadgazdálkodásunk fej
lesztése érdekében hazánk felsza
badulása óta, de főleg a legutóbbi
évek során tettünk. Az itt nyilvá

nosság elé tárt adatok, a bemutatott
trófeák arról tanúskodnak, hogy —
mint népgazdaságunk minden ágá
ban — a vadgazdálkodás terén is
számottevő eredményeket értünk el.
Ezek az eredmények kézzel foghatóan dokumentálják, hogy vadgaz
dálkodásunk lényegesen fejlettebb,
mint a felszabadulás előtt volt.
— Ebből a fejlődésből folyik —
folytatta Balassa elvtárs —, hogy
vadgazdálkodásunk tekintélye nem
zetközi viszonylatban is évről évre
fokozódik. Eredményeink kétségen

Aranyérmes dámlapát, elejtették Gyulajon

kívül számottevőek és jelentősek.
Az sem vitatható, hogy ezek létre
jöttét politikai és társadalmi rend
szerünk tette lehetővé. Elért ered
ményeinkre méltán büszkék va
gyunk.
— Nem akarunk azonban elbizakodottak lenni. Tudjuk és érezzük,
hogy vadgazdálkodásunkban még
sok a megoldatlan kérdés, sok a
visszásság. Ezeket igyekszünk fel
tárni és megtalálni a helyes utat.
Befejezésül Balassa elvtárs köszö
netét fejezte ki azoknak a külön
böző szerveknek és intézeteknek,
amelyek részt vettek az Országos
Vadászati Kiállítás megrendezésé
ben, valamint azoknak a dolgozók
nak, akiknek lelkes és odaadó mun
kája tette lehetővé a két kiállítás
sikerét.
Az 1700 négyzetméteren rende
zett kiállítás az Országos Mezőgaz
dasági Kiállítás főpavilonjában tíz
témakörben foglalta össze a monda
nivalóját. Képet adott a magyar
vadgazdálkodás fejlődéséről, tudo
mányos eredményeiről és további
feladatairól. Bemutatta vadgazdál
kodásunk fontosabb ágazatait és a
madárvilág népgazdasági jelentősé
gét. A tíz témakör a következő volt:
1. vadgazdálkodásunk népgaz
dasági jelentősége;
2. apróvad-gazdálkodási bemu
tató;
3. trófeabemutató;
4. az erdőgazdasági vadkárok
elhárításának bemutatója;
5. Magyarország madárvilága;
6. vadászati irodalom és vadá
szati eszközök;
7. vadászkutya-bemutató, és ez
zel kapcsolatban a kiállítás terü
letén megtartott vérebszemle;
8. mezőgazdasági vadkárelhárítási-bemutató;
9. a magyar Afrika-expedíció
eredményeinek összefoglalása; az
expedíció
vadászzsákmányából
összesen 29 bőrt és 30 különböző
koponyát állítottak ki.
10. a vadgazdálkodást kiegészítő
témák: itt került bemutatásra többek között a Vadásztöltény gyár
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fegyvergyűjteménye és a vadászat
hoz szükséges eszközök, sátrak,
töltények kisebb kollekciója.
A bemutatott eredmények, főleg
a nagyvad s ezen belül is a szarvas
vonatkozásában a legmutatósabbak.
A kiállítás csak az 1956 óta eltelt
időszak legjobb trófeáit sorakoz
tatja fel. De így is összesen 11 arany
érmes, 8 ezüstérmes és 20 bronz
érmes szarvasagancsot láthattunk a
kiállításon az úgynevezett Nádlerpontok alapján elbírálva. Igen ér
dekesek és tanulságosak voltak a
kiállított selejt szarvasagancsok is,
amelyek világosan mutatták a se
lejtezés irányelvének helyes szem
pontjait. A díjazott dámlapátok
száma viszonylag kevesebb volt, de
ez a dámvad hazai létszámához
mérve ugyancsak jelentős: 3 arany
érmes, 2 ezüstérmes és 4 bronz
érmes dámlapátot láthatunk a kiállítás anyagában. A díjazott őz
agancsok között 2 aranyérmes, 3
ezüstérmes és 9 bronzérmes őz
agancs van. A selejt őzagancsok
mellett a kiállításnak külön érde
kessége a rendellenes őzagancsok
csoportja.
A díjazott mufloncsigák meg
oszlása a következő: 4 aranyérmes,
5 ezüstérmes és 6 bronzérmes muf
loncsiga szerepel az anyagban. A
díjazott vadkanagyarak megoszlása
a következő: 4 aranyérmes, 3 ezüstérmes és 15 bronzérmes.
Mindezt a kiállítás rendezősége
roppant szemléltetően helyezte el
és nemcsak a szakember, hanem a
nagyközönség is sok érdekességet
talált a felsorakoztatott trófeák *
anyagában. Igen hasznos és tanul
ságos volt mindaz, amit az apróvad-bemutató, a vadászebekre vo
natkozó, gazdag adatok szemléltető
bemutatása hozott a kiállítás láto
gatói elé. Ugyancsak szemléltető
módon tárult elénk a vadkár-elhá
rítás különböző módszereinek bemutatása.
Különlegessége volt az 1960. évi
Országos Vadászati
Kiállításnak,
hogy itt került először bemutatásra
a magyar Afrika-expedíció anyagá
nak keresztmetszete. A látogatók
kíváncsiságát hosszú időre lekötötte

A kiállítás ékességei közül: a 200 Nádlerponton felüli szarvasagancsok egyike

a kiállításnak ez a része, különösen
a kaffer-bivalyok bőre, a leopárdbő
rök, a különböző antilopfajták bőrei
és a szemben levő falon az Afriká
ban készült, színes és egyéb fény
képfelvételek nagvításai, amelyek
hűséges képet adnak a miagyar Af
rika-expedíció munkájáról.

A kiállítás megnyitása után külön
kis ünnepség keretében osztotta ki
dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes
a Kittenberger Kálmán vándordíját.
A kiírás szerint a Kittenberger Kál
mán vándorserleget az OEF vezető
je oklevél kíséretében évenként egy
szer ítéli oda a legjobb eredményt
elért erdőgazdaságnak, illetve vad
gazdaságnak. Idén, a kiírás évében
első ízben a gemenci vadgazdaság és
vezetője, Parti István, valamint
munkatársai kapták a vándorserle
get. Minthogy azonban az eredmé
nyek rendkívül szorosak voltak és a
legjobbat más vadgazdaságok, il
letve erdőgazdaságok is megközelí
tették, ezért az Országos Erdészeti
Főigazgatóság vezetője oklevéllel és
ajándékkal tüntette ki Dvorák Osz
kárt, a pilisi állami erdőgazdaság vedászati felügyelőjét. Brodák Józsefet,
a vértesi állami erdőgazdaság vadá
szati felügyelőjét és Stoflitz Feren
cet, a budai vadgazdaság (Telki) ve
zetőjét.

A vízimadár-világ diorámája
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Egy társadalmi bírósági tárgyalás
tanulságai
A kaposvári erdőgazdaság tár
sadalmi bírósága az elsők között
alakult meg még 1959. elején. A
lelkes választás után azonban so
káig munka nélkül maradt. A fe
gyelmi elbírálásra került ügyek
valahogy nem voltak olyan ter
mészetűek, hogy a társadalmi bí
rósági eljárás különös jellegze
tessége érvényesülhetett volna
bennük, ezért az erdőgazdaság
igazgatója nem is utalta őket oda.
Érthető tehát, hogy nagy érdek
lődés előzte meg az 1960. április
ére
22kitűzött első tárgyalást
Gulyás József kerületvezető er
dész ügyében. Gulyás József mun
kájában a lipótfai erdészetnél tar
tott vizsgálat súlyos szabálytalan
ságokat állapított meg. Kerületé
ben 44,5 eürm vastag tűzifa
hiányt derített fel a rovancsolás.
Tüzetesebb vizsgálat azután ki
mutatta, hogy ebből 32 ürm-t meg
sem termeltek, azt Gulyás erdész
bércsalással számolta el négy ál
landó munkásának.
Amikor Németh Vilmos, az
erdőgazdaság igazgatója az ügyet
a társadalmi

bíróság elé

utalta,

még sokan kételkedtek az eljárás
sikerében. Hiszen — mondották
— tiszta az eset, itt csakis bün
tető eljárásról lehet szó, nyilván
való bűncselekmény történt. A
tárgyalás azonban az igazgató
döntésének

helyességét

igazolta.

Napfényes tavaszi, délelőttön
gyülekeztek a meghívottak a li
pótfai erdészet dennai munkás
szállásán, közöttük a kaposvári
járásbíróság elnöke és a járási
ügyész is. Ott volt az erdészet
csaknem valamennyi dolgozója,
s az erdőgazdaság központjából
is sokan. Dr. Vimola Mihály, a
társadalmi bíróság állandó elnö
ke az alakszerű formaságok ki
fogástalan betartásával vezette le
a tárgyalást; a bíróság tagjai Fi
scher Ferenc kér. vez. erdész és
Pethes István útőr voltak. Ami
kor az elnök ismertette a vizsgá
lat eredményét, a ,,vádiratot“, a
hallgatóság láthatóan meghök
kent a vád súlyosságától. Meg
hallgatása során Gulyás József
egyenesen, nyíltan beismerte a 32
űrméter fa elszámolását, s ugyan
ilyen nyíltan megmondta azt is,
hogy miért tette. Négy állandó

szerződött munkása volt a kerü
letében, akikre mindig számítha
tott. Januárban is ezek termeltek.
Jól előrehaladt a döntés, amikor
hirtelen leesett a nagy hó s nem
tudták feldolgozni a ledöntött fá
kat. A hóvégi elszámoláskor kap
tak is volna valamit, meg nem
is. Ezért arra kérték őt, számol
ja el nekik a ledöntött anyag
terhére 40 űrm tűzifa termelését,
majd a hó eltakarodása után pót
lólag elvégzik a munkát, ö előbb
visszarettent a szabálytalanságtól,
majd mégis engedett, de csak fe
jenként 8 űrmétert számolt el. A
32 űrm-t termelésként bevéte
lezte, a bért a munkások fel is
vették. A tűzifát azonban már
nem tudták megtermelni, mert
közbejött a rovancsolás. Ami a
többi hiányt illeti, arra nézve
nem tudott nyilatkozni. Meggyő
ződése szerint idegen időszaki
munkásai vezethették félre, ami
kor a felvételezésnél többet
mondtak be.
A bizonyítási eljárás még to
vább enyhítette a vád súlyát. A
négy szerződött fatermelő őszin
tén, becsülettel állt ki Gulyás mel
lett. Elismerték, hogy ők kérték
az elszámolást, szándékuk is volt
a tűzifát megtermelni s vállalták,
hogy meg is teszik, ha engedélyt
kapnak rá. Az erdészet műszaki
vezetői Gulyás erdész helytállá
sát, kötelességtudását emelték ki,
hogy sohasem kellett semmiért
figyelmeztetni, vagy felelősségre
vonni. Kerületében, a vitorági
kerületben folyt az erdészet leg
nagyobb termelése, s itt igen
rossz a munkaerőhelyzet.
A bizonyítási eljárás, bár a
tényálláson nem változtatott, azt
mégis ténylegesen más megvilá
gításba helyezte. S megint újabb
oldala tárult fel az ügynek, ami
kor a bíróság elnökének felszólí
tására szólásra jelentkeztek az
erdészek, a munkatársak, elsőnek
közülük az alapszervezet párttit
kára. Egyikük sem vitatta a tör
téntek szabálytalanságát, a mód
szer elítélendő voltát, nem ki
sebbítették Gulyás József felelős
ségét. De elmondták, milyen szívvel-lélekkel erdész, s beszéltek
arról is, amiről ő maga sem be
szélt, nehéz munkakörülményei

ről. Megtudtuk, hogy kerületétől
7 km távolságra, Patzán lakik,
családjához hetenként
egyszer
vagy kétszer tud csak hazamenni.
Mégis vállalta a kerület vezeté
sét, s immár három éve teljesíti
feladatát. A munkatársak azt kér
ték, büntesse meg a társadalmi
bíróság Gulyás Józsefet, de úgy,
hogy az erdészek közösségén be
lül maradhasson.

Végül szót kért a járásbíróság
elnöke és a járási ügyész is. El
mondották, mennyire tanulságos
nak találták ezt a mostani tár
gyalást. Kiemelték, milyen kitűnő
érzékkel választotta ki az igaz
gató ezt az ügyet, s utalta a tár
sadalmi bíróság elé, hogy mint
egy a családban maradjon az, ami
megesett. Mert valóban komoly
hiba, mondhatni bűncselekmény
történt. Mégis helyes, hogy ebben
az ügyben a társadalmi bíróság
járt el, mert a munkatársaknak
maguknak kell belátniuk, hogy a
jószívűség is lehet bűncselek
mény, mihelyt az a társadalmi tu

lajdont sérti. Emberileg lehet ért
hető, de a társadalmi és állami
fegyelem szempontjából sohasem
válik megengedhetővé. Egyetértőleg javasolták, hogy a társadalmi
bíróság büntesse meg Gulyás Jó
zsefet, s a büntetés mértéke tekin
tetében vegye figyelembe azokat
a nyomós enyhítő körülményeket
is, amelyekről itt a tárgyaláson
meggyőződést szerezhettek.
A társadalmi bíróságnak ezekután már nem volt szüksége
hosszas tanácskozásra, hogy hatá
rozatát kihirdesse. A vádlottat
írásbeli

megrovással

büntette,

ezenfelül javaslatot terjesztett az
igazgató elé, hogy kötelezze Gu
lyást a 32 ürm tűzifa térítés nél
küli kitermeltetésére, valamint a
mutatkozott
leltárhiány
miatt
megfelelő kártérítésre. A határo

zatot mindannyian megelégedés
sel vettük tudomásul. Nagy él
ménnyel lettünk gazdagabbak:
miképpen lehet egy dolgozót a ve
szélyes útról visszahozni a társa
dalom becsületes tagjai sorába.

Ügy érezzük valamennyien, hogy
ez a tárgyalás eldöntötte Gulyás
József erdész további magatartá
sát, de nagy tanulság mások szá
mára is, akik végighallgatták és
akikhez eljut a híre.
Dr. Köves Gusztáv

jogtanácsos
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Ésszerű táplálkozás — jobb munkateljesítmény
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százalékát szénhidrát, 25—30 százalékát zsiradék, 14—17
százalékát pedig fehérje alkotja. A szénhidrát forrásai
a cukor, liszt, burgonya, hüvelyesek stb. Zsiradékon a
sertés-, libazsírt, diáját, (szalonnát stb.-t értjük. Az
összfehérjét az állati és növényi eredetű fehérjék együtt
alkotják. Az állati eredetű (teljes értékű) fehérjék első
sorban húsból, hústermékből, tejből, tejtermékből, to
jásból tevődnek össze. A növényi eredetű fehérjéket a
liszt, burgonya, hüvelyesfélék stb. biztosítják.
Ezeknek az alapvető kérdéseknek a nemismerésé
ből és az ősöktől örökölt ésszerűtlen táplálkozási mód
szerekből származnak az erdei munkások között vi
szonylag nagy százalékban előforduló emésztőszervi
megbetegedések, az olykor nem kielégítő erőbeni állapót, a táplálkozáshiányok és a fogszuvasodás.
Kísérleteink kiterjedtek nemcsak a munkások
egészségügyi helyzetének a vizsgálatára, hanem a na
ponta fogyasztott tápanyagok összetételének a meghatá
rozására is. Megállapítottuk, hogy az egyénileg —• ta
risznyából — étkező munkások kalória- és egyéb táp
anyag (vitamin, ásványi anyag, állati fehérje) felvétele
általában mögötte marad a kívánt mértéknek. Az or
vosi vizsgálati eredményeket tehát a tapasztalati té
nyek is alátámasztották.
A megfigyelt üzemi étkezdékben kiadott élelmiszerek
átlagos napi kalóriaértéke viszont eléri, egyes esetek
ben bőven fedezi az erdei munkások energiaszükség
letét. Ezeknek az élelmiszereknek az értékelése során
viszont kiderült, hogy a fehérjék, ezen belül különösen
az állati eredetű fehérjék, a zsírok, a szénhidrátok, a
vitaminok és az ásványi anyagok megoszlása nem ked
vező. Összevetve azonban az egyénileg — tarisznyából
— étkezők kosztjával, megállapítható, hogy az üzemi
étkezdékben kiadott élelmiszerek általában jelenleg is
jobban megfelelnek az egészségügyi előfeltételeknek.
E kutatási téma lezárása után pedig pusztán szervezési
kérdéssé válik az üzemi étkezéseknek a táplálkozás
egészségügyi szempontokat tökéletesen kielégítő működ
tetése.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni a naponta legalább
egyszeri meleg étkezés jelentőségét, egyrészt a helyes
tápanyagcsszetétel, másrészt a gyomor kímélése érdeké
ben. Az OÉTI az egyfolytában 3—4 napig tartó hideg
étkezést még nem ítéli hátrányosnak, ennél hosszabb
időn át azonban károsnak tartja a rendszeres hideg
kosztot.
A kísérletek során megállapítottuk, hogy a favá
gók élelmiszereiből hiányzó tápanyagok, illetve az azo
kat tartalmazó alapanyagok a vidéki háztartásokban
feleslegesen nagy mennyiségben megtalálhatók. Csupán
élni kell velük. Annak érdekében, hogy étkezésünket
megfelelően szervezhessük meg, közlöm az OÉTI által
nehéz testi munkások részére megszabott élelmiszerek
egy átlagnapra, egy főre vonatkoztatott megoszlását.

Liszt

Erdészeti kutatásügyünk természetes fejlődése,
hogy tekintetünket már nemcsak az erdei termelőmun
kára fordítjuk, hanem az azt végző emberre is. A ter
melékenység növelése érdekében nem elég csupán a
műszaki előfeltételek javításával foglalkoznunk. Emel
lett feltétlenül fokozni kell a dolgozók munkaképessé
gét és csökkenteni kell a munkavégzésnek az emberre
gyakorolt káros hatását is.
Ez a törekvés már néhány évtizede életre hívta
mind külföldön, mind hazánkban az ipari munkások
egészségvédelmével foglalkozó intézményeket. Az erdei
munkások egészségvédelmével azonban bel- és külföl
dön egyaránt csak az utóbbi években kezdenek beha
tóan foglalkozni. Pedig a dolgozók egészségét az erdei
munkában is számtalan veszély fenyegeti. Nem helyt
álló az az általánossá vált közfelfogás, hogy az erdő a
legegészségesebb munkahely. Erről tanúskodnak az ál
landó erdei munkásokon végzett lengyel, cseh, osztrák
és magyar orvosi szűrővizsgálatok eredményei is. Az
eredmények mindenütt csaknem azonosak voltak. Tanú
ságuk szerint nagyszámban fordulnak elő reumatikus
és emésztőszervi megbetegedések; az erdei munkások
erőbeni állapota, a tartalék tápanyagok felhalmozódása
általában nem éri el a kívánt mértéket, s az egyoldalú
táplálkozás miatt különböző hiánytünetek jelentkeznek
náluk.
Az ÉRTI az Országos Élelmezés és Táplálkozás
tudományi Intézettel (OÉTI) együtt behatóan foglalko
zik az erdőgazdasági munkások táplálkozásának egész
ségügyi kérdéseivel. Mielőtt azonban a végzett kísérle
tek eredményeire rátérnénk, ismerkedjünk meg vázla
tosan azzal, hogyan alakítja át a szervezet a táplálé
kot munkavégzéshez szükséges energiává.
Minden égéshez oxigén szükséges és az égés termé
keként széndioxid keletkezik. A széntartalmú táplálé
kokat elégető emberi test is oxigénben gazdag levegőt
lélegez be és széndioxiddal telítődött levegőt lehel ki.
Azonos szénmennyiség elégetéséhez azonos oxigén
mennyiség szükséges, és mindig meghatározott hőmenynyiség keletkezik. A hőmennyiség mértékegysége a kg
kalória. A kísérletek során megállapíthatjuk, hogy az
egyes munkaműveletek elvégzéséhez hány kgkalória hő
mennyiség szükséges, vagyis a szervezetnek mennyi
zsírt, szénhidrátot, illetve fehérjét kell elégetnie. Az
egyes foglalkozási körökben tehát megállapítható a na
ponta táplálékban felveendő kalóriamennyiség. Amenynyiben a munkavégzéshez szükséges kalóriát képviselő
táplálék nem kerül be rendszeresen a szervezetbe, a tar
taléktápanyagok felhasználására kerül sor. Ez a dol
gozó súlycsökkenésére, kondíciójának romlására, végül
kisebb teljesítményre vezet. A kísérletek szerint a tel
jesítmény csökkenése csaknem annyi százalékos, mint
ahány százalékkal kevesebb élelmet fogyaszt a dolgozó
a szükségesnél.
Tudnunk kell azt is, hogy az ember nem végezhet
korlátlan hőmennyiséget igénylő fizikai munkát egész
ségi állapotának veszélyeztetése nélkül. A munkásegészségvédelemmel foglalkozók egyöntetű megállapí
tása szerint a határ napi 4800—5000 kgkalória. Kézi
eszközökkel végzett fakitermeléskor az energiavesz
teség eléri ezt a számot. A szervezet energiaforgalmá
nak vizsgálata, valamint a táplálkozásegészségügyi kér
dések megoldása tehát itt kétszeresen fontos feladat. A
munkavégzés időtartamának és nagyságának egyrészt a
naponta felvett táplálék kalóriaértéke, másrészt a na
ponta leadható kalóriaszám szab határt.
Az ember szervezetének fenntartásához természe
tesen nem elegendő csupán a megfelelő kalóriaszámot
biztosítani. Emellett még más sejtépítő tápanyagok is
szükségesek. Az élelmiszereknek megfelelő mennyiség
ben kell tartalmazniok vitaminokat és ásványi anyago
kat. Az egyébként kalóriabiztosítás szempontjából is
fontos fehérjéknek kb. 40 százaléka növényi, s leg
alább 60 százaléka állati eredetű kell, hogy legyen. A
kalóriát szolgáltató élelmiszerek általában csak akkor
felelnek meg hivatásuknak, ha az összkalória 55—60

38

457

60

600

Tapasztalatunk szerint a favágók a színesfőzelékfé
léket, gyümölcsöt, tojást, tejet és cukrot nem fogadják
szívesen a kellő mennyiségben. Reméljük, sikerül meg
győznünk egyrészt a termelést irányító szakembereket,
hogy az üzemi étkeztetést a jövőben az eddiginél ala
posabban szervezzék meg — ez a termelés érdekében
is fontos —, másrészt a fakitermelőket, hogy ne csu
pán a megszokott és kedvelt, hanem az eddig megve
tett — felfogásuk szerint gyermeknek való — élelmisze
rekkel is bővebben éljenek.
Szász Tibor
ÉRTI (Budakeszi)
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Határkő gépesítésünk útján
A tavaszi tapasztalatcserén 23
erdőgazdaság 200 küldötte tanulmá
nyozta
a pécsi erdőgazdaságban
erdőművelésünk harminc egynéhány
fajta, bemutatásra felsorakoztatott
gépét. Ezt a nagyszabású tapasztalat
cserét a sürgető szükség hozta létre.
Ahogy P a 1 ó c z József, az OEF er
dőgazdasági műszaki fejlesztési osz
tályának
vezetője
bevezetőjében
hangsúlyozta: „ ... Mezőgazdaságunk
szocialista átalakítása során mind
élesebben vetődik fel a munkaerő
kérdése. Ennek megoldására csak egy
út kínálkozik: az erdőgazdaságoknak
ki kell alakítaniuk állandó szakmun
kás gárdájukat azokból a fiatalokból,
akik szívesen mennek oda dolgozni,
ahol a nehéz testi munka helyett lé
nyegesen kisebb fizikai erőkifejtést
igénylő, de ugyanakkor magasabb
termelési értéket eredményező gép
kezelői munka várja őket..
Vizsgáljuk felül tehát sürgőben er
dőművelési gépeinket, mégpedig or
szágosan, mert mindjobban
égető szakmunkás problémánk
megoldása a korszerű gépesítésen áll
vagy bukik. De sürgeti ezt az orszá
gos gépi seregszemlét az a körülmény
is, hogy szocializmust építő gyorsított
élettempónk a termelékenység növe
lésének és az önköltség csökkentésé
nek fokozását követeli meg. Ami me
gint csak a megfelelő gépesítéssel
valósítható meg. És — nem utolsó
sorban — sürget a tapasztalat: „ .. .A
gépek használatbavételével kialakul
tak olyan technológiák is, amelyek
gátolják a gazdaságos kihasználást.
Ezek helyébe új technológiai előírá
sok szükségesek...“
Hogy pedig miért éppen itt, ezen a
tájon rendezték meg ezt a nagysza
bású próbát, arra a vendéglátó erdő
gazdaság igazgatójának, Kasza Fe
rencnek a megnyitójából kaptunk vá
laszt: „ ... Már régebb idő óta sajná
lattal tapasztaljuk, hogy a különböző
gépbemutatókon kiválóan működött
erdőművelési gépek közül alig tu
dunk egyet-egyet hasznosítani, mivel
a mi erdőgazdaságunk területén
csaknem kizárólag középkötött és kö
tött a talaj...“
Itt tehát az ország különböző tá
jairól összehozott gépfajták valóban
reálisan vizsgáztak egész erdőgazdál
kodásunk szemszögéből.

A bemutató első részének színhelye

a bólyi, 22 hektáros nagyüzemű
csemetekert.
A csemeteültetők alkotják — sorhúzó
társaságában — az egyik gépcsopor
tot. A Maulwurf csemeteültető a cse
metekert középkötött talaján gyengé
nek bizonyul. A SZLCS szovjet típu
sú ültető gép viszont kiválóan műkö
dik. Ez a gép kerekeken gördülő, hasítóval ellátott szerkezet. A hasító
vassal vágott barázdába helyezett
csemetéket a gép hátsó részén levő
kúppár tömíti. Mélységállítójával 40
cm-es mélység is elérhető. A két cse
meteadagoló munkásnak kényelmes
ülőhelye van. A géppel 10 óra alatt
2 hektárnyi terület ültethető be.
A magvetőgépek
nem szerepelnek sikerrel. Talán a
hibás beállítás következménye: sok
magot összetörtén, megrepesztve ej
tenek a földbe. Ezenkívül: ez a kö
tött talaj sokkal alaposabb előkészí
tést követel, mint amit kapott. A
magbarázda hasításánál nem válik
porhanyóvá, hanem töredezik és így
erősen hibás a magtakarás. Egyéb
ként a budapesti, nyomkaparóval is
ellátott magvető és a gödöllői kézi
kismagvető sokat ígér.
A suhángkiemelő
géptípusok közül: a szolnoki kiváló
lehet a homokon, de itt gyenge. A
győri nem használható, mert a kö
tött talaj elhúzza Az Sz—80 típusú
Dózer földgyalu jobboldalára szerelt
pécsi suhángkiemelő eke kiválóan
beválik. Előnye, hogy az eke ugyan
olyan mozdulatokkal irányítható,
mint a földgyalu. Kezelése tehát nem
kíván újabb betanítást. Mivel a jobb
oldal van elöl, a sortartás tökéletes
és így a selejt minimális. „L“ kikép
zésű különálló kések felerősítésével
könnyedén metszi az összes talajfaj
tákat ... A két éllel ellátott eke a suháng gyökerei alatt könnyen metszi
a talajt, és minthogy az oldalél után
egy vízszintes él következik, bizto
sítva van a föld könnyű távozása. Az
utánzáró pedig teljesen felpuhítja a
talajt. Ilyenformán a gép mellett ha
ladó dolgozó könnyen és gyorsan
emelgetheti ki a suhángokat. Tíz óra
alatt 8—10 000 db kiemelése a telje
sítménye. Hibája: a lánctalp súlya
tömöríti a talajt; nedves időben nem
használható.
A csemetekiemelők közül jól mű
ködik a szegedi és a Varga—Keresz
tesi-féle csemetekiemelőbői módosí
tott pécsi.

Ivókannába szerelhető szivattyú

A gödörfúrók
közül kiváló munkát mutat a szol
noki gödörfúró, amely a kötött tala
jon is 25 másodperc alatt fúr egy 60
cm-es gödröt, és a szolnoki mély
gödörfúró, amely alig másfél perc

Szolnoki mélygödörfúrógép

leforgása alatt kész egy 140 cm mély
és 40 cm széles gödör kifúrásával.
A „D—210—G” típusú
tuskóirtó gép
Töttösön mutatkozott be, egy gyer
tyán-cser főállományú erdőrészlet
letermelésénél. 4 Univerzális
meg
hajtóműből és fogakkal ellátott ki
emelő részből áll. Az univerzális
meghajtómű közvetlenül az Sz—
100-as traktorra van szerelve. Csörloből, kötélblokkos rendszer mellső
tartójából és tolókeretből tevődik
össze. Korábbi tapasztalatok szerint
a gép átlagos teljesítőképessége 3—4
hektár műszakonként... Valóban,
ez az egyszerű kiszolgálású gép gaz
daságos munkára ad reményt. Ennek
feltétele
azonban, hogy kezelője
megfelelő gyakorlattal rendelkezzék.
Ugyanitt láttuk
munkában
a
mélyszántó ekefajtákat, a PP—55—P
eke Baja-, deszki- és kecskeméti
típusú módosításait. Az utóbbi mu
tatkozik a legtökéletesebbnek. Ennél
a módosítás: a hátradolgozó él az
előhántón, vágástörő él a főekefejen
és a TE 330-as ekefejjel egybeépített
deszki vágóéi. Gyökeres, tuskós vá
gásterületen kiválóan végzi a mély
szántást.
Nem erdőművelési gép, de szoro
san az erdőgazdálkodáshoz kapcsoló
dik az ugyanitt bemutatott, igen
szellemes szerkesztésű, Zetor 25-re
épített
ágfaaprító,
az „erdők szecskázója” ... Valóban
szecskamódra aprítja az ágfát és
szórja gépkocsiba. Egyöntetű a véle
mény: ez a gép, kellő elterjedése
után jelentős mértékben tudja nö
velni farostlemezgyártásunk hazai
nyersanyagát. Hiszen ennek révén
iparifává fog előlépni az eddig csak
nem értéktelennek tekintett ágfa is.
A hetvehelyi erdészet
goricai kerületében különböző erdő
ápolási gépekkel, körforgó kapákkal
és kultivátorokkal találkozunk. A
csemetekapálóknál elengedhetetlen
követelménynek látszik, hogy a meg
művelendő területen gépi vetésű
vagy ültetésű sorok legyenek, mert
csak a hibátlanul egyenes sorok biz
tosíthatják, hogy a gép ne vágja ki
vagy ne törje össze a csemetéket.

*

A szemléket megbeszélések követ
ték, amelyeken a jelenlevő erdőmű
velési szakemberek egészséges, építő
kritikával értékelték a gépeket. A
vita alaptónusa: a bemutatott gépek
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egytől-egyig értékes alkotások. De
közülük csak néhány mutatott min
denfajta talajon és terepalakulaton
többé-kevésbé egyformán helytálló,
univerzális munkaképességet, hibát
lan működést. Egyes géptípusoknál
helytelen, hiányos, még kellőleg ki
nem dolgozott a technológia. Más
gépek hibás, ki nem elégítő működé
sének oka az lehet, hogy gyakorlat
lan gépkezelők mutatták be.

Állítható nagymag vetőgép

Részletes vélemények és különféle
javaslatok hangzanak el mindegyik
géptípusról. Majd egyetértőleg meg
állapítják:
tájjellegű gépeket kell gyártani,

mert merőben más a követelmény
Pécsett, mint mondjuk Debrecenben.
A hosszan húzódó értékes vitákat
lényegében Szepesi Lászlónak,
az ÉRTI helyettes igazgatójának vá
lasza zárja le. Az ÉRTI nevében be
jelenti, hogy vállalják a gépek ki
próbálását, minősítését és szakszerű
használatba adását. De kéri a Főigazgatóságot, hogy az ezzel kapcso
latos munkaprogramot közösen, s
nagyon alaposan beszéljék meg, hogy
az ÉRTI valóban eleget tehessen
vállalt feladatának és az egyes gé
pek kipróbálása ne vegyen éveket
igénybe.

Agfaaprító gép

S minthogy a Főigazgatóság kép
viseletében Keresztesi Béla fő
igazgatóhelyettes nyomban kitűzi a
megbeszélések
kezdő időpontját,
azzal a jó érzéssel búcsúzhatunk el
a tapasztalatcserét messzemenő gon
dossággal és figyelmességgel meg
rendezett pécsi erdőgazdaság ven
dégszerető vezetőségétől, hogy erdő
gazdálkodásunk gépesítése fontos
határkőhöz érkezett. Az eredménye
ket alighanem hamarosan látni fog
juk.
Borvendég Sándor

LAEV a

nagy nyári [orgalom előli

Már most, a tavasz végefelé mag
mutatkozik, milyen nagy nyári erő
próba előtt áll a LÁEV, a Lillafüredi
Állami Erdei Vasút. Amikor ott jár
tunk, éppen a sztálinvárosi iskolák
600 tanulójával kanyargott a kis
vasút Miskolcról Lillafüredre.
S
Magyar Sándor üzemvezető asztalán
ott feküdt az IBUSZ levele, amely
ben azt kéri az Idegenforgalmi Hi
vatal, hogy adjon sürgős választ:
mennyivel több utast tudna szállíta
ni a kisvasút az idén, mint tavaly
nyáron?
— Fogas kérdés ez — töpreng a
levél fölött Magyar Sándor és he
lyettese, Várnai Aladár. — A sze
mélyforgalom minden évben emel
kedik, 1958-ban 164 000, 1959-ben
már 182 000 utast szállítottunk s az
idén még nagyobb forgalomra van
kilátásunk. Ezzel szemben csak egy
motoroskocsink és 16 személyszállító
kocsink van, a vontatást nagyrészt
három öreg gőzmozdonnyal kell le
bonyolítanunk. És természetesen a
legnagyobb személyforgalom idején
sem csökkenhet a teherforgalom. A
vasút az erdőgazdasági rönk- és tűzi
faszállításokon kívül a Lenin Kohá
szati Művekkel is szerződést kötött
dolomit és szén szállítására. Az erdő
gazdaságnak 1958-ban 80 000 tonnát,
ben
195987 000 tonnát szállítottunk.
Vonataink a 41 kilométer hosszú vá
gányhálózaton évenként 100 ezer
kilométernél is többet tesznek meg,
vagyis két és félszer körülutazhat
nák az egyenlítőt,
A nagy és állandóan növekvő for
galom alaposan igénybe veszi a
vasút 53 főnyi vasutas személyzetét,
de a mintegy 100 műhelyi és irányí
tó dolgozót is.
— Nem is győznénk — folytatja
Várnai Aladár — ha nem támasz
kodnánk a munkaversenyre. A múlt
évi kongresszusi versenyben olyan
szép eredményeket értünk el, hogy
a tervezett 277 000 forint helyett
420 000 forint volt a tiszta nyeresé
günk. A tonnakilométerenkénti 2,64
forintos önköltséget 2,39 forintra si
került leszorítanunk. A nagyobb for
galmat csak gyorsabb fordulókkal,
vagyis a mozdonyforduló idők csök
kentésével tudjuk lebonyolítani. Ver
senyfeltételeink között ezért első he
lyen szerepel az üzemidő csökken
tése, a mozdonykezelési idők rövidí
tése, a tolatás meggyorsítása, a bal
esetnélküli közlekedés. A baleset
mentes közlekedést évek óta sikerült
biztosítanunk, hála annak, hogy for
galmi személyzetünk nagy része év
tizedek óta — többen a vasút meg
indulásának éve, 1929 óta — dolgo
zik nálunk. Igen szép eredményeket
értek el a többi versenypontban is
a szocialista brigád címért versengő
brigádjaink, összesen hat brigádunk
kapcsolódott be a versenybe, három
forgalmi és három műhelyi brigád.
— Kapcsolatunk az erdőgazdaság
gal, az erdészeti dolgozókkal élénk
és közvetlen — mondja búcsúzóul az

üzemvezetőhelyettes. — Az erdőgaz
daság munkáját nemcsak a szállítá
sok gyors, pontos lebonyolításával
igyekszünk segíteni, hanem korszerű
műhelyünkben sok olyan eszközt, al
katrészt állítunk elő, amire a gazda
ságnak szüksége van. Rönkkapcso
kat, ékásókat, ajtókat, ablakokat ké
szítünk a gazdaság számára. Vég
eredményben mi is erdészeti dolgo
zóknak tartjuk magunkat, szó van
arról is, hogy a vasutas egyenruhán
viselhetjük majd az erdészjelvényt.
Szeretnénk, ha ez minél előbb meg
történhetne.

az Ipari Vásárnak egyik szakmai
szenzációja volt. Az Angyalföldi
Bútorgyár
üzemében
készült.
Somogyi László, a gyár igaz
gatója kérdésünkre elmondotta,
hogy az ipari és a kereskedelmi
szakemberek, de a nagyközönség
is tetszéssel fogadta a cserfurnér
ral borított bútort. A tizenöt éves
tervben magunk elé tűztük a fur
nérbehozatal jelentős csökkenté
sét. Ezen a nagy gondunkon hi
vatott segíteni a hazánkban bő
ségesen — túlságosan is bősége
sen — rendelkezésre álló cser
hasznosítása ebben a vonatkozás
ban. A cser nemesítésének csak
nem egy esztendei kísérleteit
most a gyakorlati kivitelezés is
igazolta. A cserfa anyagot ugyan
úgy kell főzni, mint ahogy a bükköt gőzöljük, viszont a cser alkal
mazásával — a tölggyel szemben
—■ egy egész sereg gondtól szaba
dulunk. Minthogy kisebb a csersavtartalma — jóformán minimá
lis —, kevésbé színeződik, mint
a tölgy és nemcsak a bútoripar
ban felel meg teljes mértékben,
hanem például a hajó- és vagon
gyártásban is. Kétségtelen, hogy
a csernél nagyobb hulladékanyag
ra kell számítanunk, de a ked
vező értékesítése megéri ezt a ter
het s a hulladékot különben is
tüzelésre fel tudjuk használni.
Természetesen nem minden cser
alkalmas furnértermelésre, de
már — mondotta Somogyi igaz
gató — megegyeztünk az OEFfel, hogy a megfelelő területeken,
például Dél-Dunántúlon, megin
duljon a bútorgyártásra alkalmas
furnérrönkök rendszeres kiválo
gatása.
17
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Április végén mutatkozott be Boly községben az Erdész
Színpad, őszinte sikert aratott. És ez a siker kísérte további
útján, Mondén, Bélapátfalván, Öriszentpéteren, Sopronban,
Jánosházán, Kaszópusztán, Rönökön és mindenütt, ahol csak
megfordult, ezt a lelkes, fiatal művészekből álló együttest. Mi
legutóbb a Bükkben, a kicsiny erdészfaluban, Ómassán talál
koztunk az Erdész Színpaddal és közönségével.
*

Eredetileg úgy tervezték, hogy este fél hétkor kezdik az
előadást.
— Korai lesz az — jöttek többen S Nagy Lászlóhoz, a
lillafüredi erdészet vezetőjéhez. — Amíg hazaérünk a mun
kából, megborotválkozunk, átöltözünk, harapunk valamit,
mind időbe telik. Tegyék egy órával későbbre a kezdést.
*

Negyed nyolc körül aztán kiderült, hogy a kultúrterem,
amelyet 1957-ben épített a miskolci erdőgazdaság és pontosan
annyi személyre méretezte, amennyi a község összlakossága
— kicsi. Hosszú ideig töprengtünk azon, hogyan lehetséges,
hogy a 270 lakosú faluból legalább 300-an jöttek el.
— Nemcsak massaiak vannak ám itt — kaptuk a mag5'arázatot. — Jócsomóan jöttek Jávorkútról, a munkásszállás
ról is.
A község utcáján ekkor már csak székeket cipelő embe
reket lehetett látni. A kultúrteremben elfogytak az ülőhelyek,
aki nem akarta végigállni a három felvonást, annak hazulról
kellett ülő alkalmatosságot hozni.
♦

Amikor S. Nagy László erdészet vezető bejelentette az elő
adás megkezdését s utalt arra, hogy az Országos Erdészeti
Főigazgatóság a legkisebb erdésztelepülésekre, mint ide, a
Bükk közepére is eljuttatja a kultúrát, a művészetet, a zsú
folt teremben már egy gombostűt nem lehetett volna leejteni.
A várakozás ünnepélyes csendjében nyílt szét a függöny,
pedig legalább annyi gyerek töltötte meg a nézőteret, mint
amennyi felnőtt. Farkas József, a darab főszereplője meg is
jegyezte: „őszintén szólva nem gyerekelőadást szándékoztunk
tartani.” És valóban — ez a dráma igazság szerint csak 18
éven felülieknek' való.
*

Nehezen akartak búcsút venni a társulattól az ómassaiak.
Nem siettek haza, az előadás után még megbeszélték a látot
takat.
—• Reméljük — mondta id. Fenyvesi Béla, aki már három
évtizede az erdészet fogatosa — jó hatással lesz a mi fiatal
jainkra ez az előadás. Kedvük támad arra, hogy ismét felele
venítsék a KISZ kultúrgárdáját, felpezsdítsék a község alvó
kultúréletét. Itt van ez a szép kultúrház. Most kéthetenként
tartanak benne mozielőadást s nagyritkán szerepel egy-egy
miskolci kulúrgárda. Ezzel nincs eléggé kihasználva, pedig
mint a mai este is megmutatta, az emberek örömmel jönné
nek, akár minden héten. Miskolcra nem igen tudunk bejutni
színházba, moziba, mert éjszaka nincs közlekedésünk, hát
magunknak kellene a magunk szórakoztatásáról, műveléséről
gondoskodni.
Az Erdész Színpad lelkes társulatának példája felébreszr
tette a több kultúra utáni vágyat Ómassán s ezzel kétszeres
hivatást töltött be. Nemcsak néhány órás szórakozást hozott
a hegyek közé, hanem hozzájárult ahhoz, hogy ez a kicsiny
erdészfalu határozottabb léptekkel haladjon a kulturális fel
emelkedés útján is.

Képek az Erdész Színpad előadásából. Farkas József, Füzessy Ottó,
Molnár Edit, Darvas Marika és Bajka Pál jelenetei A hurok című
drámában. Az alsó képen az ómassai előadás zsúfolt nézőtere

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

n csákánydoroszlói
magpergető és tároló üzem 12 éve
A felújít a tlan vágásterületek
és a rontott erdők ezer holdjai
nagy feladat elé állították a fel
szabadulás után a magyar erdő
gazdálkodást. Nem volt elég mag,
sem csemete. Főleg fenyőmagban
mutatkozott hiány.

kasztó szintre, onnan pedig a tu
lajdonképpeni
pergetőszintre,
ahol a pergető dobok vannak.
Mindezek alatt földszinti mag- és
tobozleeresztő, illetve tisztító tér
helyezkedik el.
A fenyőtoboz kipergetéséhez
szükséges hőmennyiségé biztosítá
sára a környékbeli régi magpergetőkben meleg füstöt áramol
tattak le szabadon a pergetőtér
be. Ez a módszer káros volt a dol
gozók egészségére, s a forró füst
gyakran a fenyőmagvakat
is
megpörkölte, így minőségi rom
lást okozott. A csákánydoroszlói
pergetőben gőzfűtéssel biztosít
ják a szükséges

hőmennyiséget.

Nagy előny az is, hogy a toboz
a pergetés előtt elő szikkasztáson
megy keresztül. így a fenyőma
A magpergetéshez szükséges hőmennyiség
biztosítása központi gőzfűtéssel történik

got nem éri átmenet nélkül a
magas hőfokú levegő, s csökken a

Az ország nyugati részének ki
váló fenyőállományai mindig hí
resek voltak jóminőségű és bősé
ges magtermésükről. Ezért szü
letett meg akkoriban az elhatáro
zás, hogy egy nagyobb teljesítő
képességű fenyőmagpergető üze
met kell létrehozni. Ez 1948-ban

A tulajdonképpeni pergetést a pergető
dobozban végzik

A kipergetett toboz között maradt fenyő
magot külön kell kirostálni

A tobozgyüjtőktől beérkezett
anyagot az üzem melletti helyi

ségben veszik át. Innen nagymé
retű kosarakban, csigaáttétel se
gítségével emelik a 12 méter ma
gasságban levő padlástérbe. A
tárolóteret az épület tetőszerke
zetének kötőgerendái rekeszekre
osztják, így némi lehetőség arra
is van, hogy a különböző állomá
nyok termését elkülönítve tárol
ják.

meg is épült Csákánydóroszlón
Haszák Aladár tervei alapján és

az ő irányításával.
Az új üzem berendezését a csá
kánydoroszlói vár nyugati szár
nyában helyezték el, mintegy 14
méter magasságban, több szint
ben. Az épület padlástere szolgál
toboztárolóul. Innen juttatják le
a tobozt a felső, majd az alsó szik

a tobozréteg vastagsága felére
csökkent, a szikkasztás egyenle
tessé vált.
így alakult ki a gyakorlat so
rán a fenyőmagpergető jelenleg is
alkalmazott technológiája, mely
a következő fontosabb munka
folyamatokat tartalmazza:

A kipergett fenyőmag csöveken keresztül
jut az alsó tisztító térbe

túlzott íhőhatás okozta iminőségi
romlás lehetősége.
A két előszikkasztó szinten kez
detben egy-egy sor cserényt he
lyeztek el, és erre öntötték fel a
20—25 q fenyőtobozt. A tobozréteg
vastagsága és a deszkacserények
zártsága miatt azonban a szikkadás nem történt egyenletesen és
kellő gyorsasággal. Emiatt mind
két szinten, függőlegesen egymás
alatt, újabb cserénysort helyez
tek el, a cserények fenekét pedig
a jobb szellőzés kedvéért vassod
ronyból készítették. A térkihasz
nálás ezáltal megkétszereződött,

A toboz azután a födémbe vá
gott nyílásokon keresztül jut a
szikkasztószint legfelső sodrony
terére, ahonnan a további le
eresztése a sodronytérben elhe
lyezett zárható nyílásokon át tör
ténik. Kezdetben 25 q, később
20 q tobozt helyeztek el egy-egy
szinten, jelenleg azonban már
csak mintegy 15 q-t a tökélete
sebb szikkadás érdekében. Mivel
a szikkasztó terekben két-két sod
ronyszint van (cserényszint), ezért
a pergetőtérrel együtt teljes üzem
esetén öt szinten szikkad, illetve
pereg a toboz. Az összesen felön

tött mennyiség tehát 75 q. Egyegy szinten 15—16 óra hosszat
tartjuk a tobozt, így az út a szik
kasztóba való felöntéstől a teljes
kipergetésig 70—80 órát
vesz
igénybe. Ez az idő 30—50 C° hő
mérsékleten hosszúnak bizonyul,
káros a kipergetett mag életké

pességére.
A felső szikkasztószinten 30, az
alsón 40, a pergetőszinten pedig
50 C° a hőmérséklet. A hőmér
sékletkülönbséget az egyes szin
teken elhelyezett radiátorfelüle
tek növelésével, illetve csökkenté
in
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sével érjük el. A tulajdonképpeni
pergetőszintet a pergetödobok al
kotják. Ezek a helyiségen kívüli
folyosóról kézi erővel körbe for
gathatók. A dobokban lévő toboz
ilyenformán megfelelően szellő
zik és minden részét éri a hő. Ez
azért szükséges, hogy az összes
tobozpikkelyek kinyíljanak. A
dobok alatt összegyűlt szárnyas
magot e célra kiképzett csöveken
át a földszintre söprik, míg a to
boz szélesebb átmérőjű csöveken
jut le a pergetőtérbe. Ezután kö
vetkezik a toboz utolsó átrostá
lása, hogy az esetleg közte ma
radt fenyőmagvakat is összegyűjthessük.
A tisztítótérben történik a
szárny talanítás: a zsákokba gyűj
tött szárnyas magot lábbal tipor
ják, s így a vékony szárnyacskák
letöredeznek. A szennyeződések,
az
összezúzott szárnymaradvá
nyok eltávolítása „Columba Baby”
nevű aprómagtisztító gépen tör
ténik. Ezután a mag már felhasz
nálható, illetve tárolható.
Bár az elmúlt 12 év alatt sokat
fejlődött az üzem, a korszerű pergetés követelményeit azonban ma
már sem szakszempontból, sem
munkavédelmi tekintetben nem
tudja kielégíteni.
Ezért vált szükségessé a kor
szerűsítése, melynek a következő

feladatokat kell megoldania:
1. A toboz gépesített függőleges
és vízszintes irányú szállí
tása.
2. A toboztárolás korszerűsíté
se, úgy hogy az anyag szár
mazás szerint elkülöníthető
és pergethető legyen.
3. A 70—80 órás pergetési idő
75%-os csökkentése, a magas

relatív páratartalom meg
szüntetése, forró levegő átáramoltatása útján.

4. A kiszolgálásnak az egyes
szintektől elkülönített kezelő
folyosón történő megoldása.
5. A pergetődobok gépesített
meghajtása és szegmensekre
való bontása, a tobozmennyi
ség egyenletesebb elhelyez
kedése és a könnyebb forga
tás érdekében.
6. Fenyőmag szárnytalanító- és
tisztítógépek beszerzése.
7. A tobozrostálás gépesítése.
8. Porszívó berendezések fel
szerelése.

mő esztendők feleslegének egy
részét tárolni a gyengébb termé
sű esztendőkre. Ezért hozta létre

az OEF a magpergető mellett a
fenyömag táró lót.

A korszerűsítés technológiájá
nak kidolgozása megtörtént. Nagy
segítséget kaptunk ebben az ÉRTI
részéről Mátyás Vilmos tudomá
nyos kutatótól.
Tizenkét év alatt összesen 262
vagon fenyőtobozból 445 q fenyő
magot pergettünk ki. Ebből mini
málisan 600 millió csemetét lehe
tett nevelni. 50—60 ezer hektár

erdősítéséhez elegendőt.
Az 1 q fenyőtobozból kiperge
tett tiszta mag mennyisége átla

gosan a következő volt: erdei
fenyő 1,39 kg, feketefenyő 2,70
kilogramm, lucfenyő 3,80
kg,
simafenyő 2,92 kg, vörösfenyő
3,16 kg, Banks-fenyő 0,9 kg.
A magpergető munkájának ko
moly pénzügyi eredményei is vol
tak. Bár a toboz gyűjtési ára a

kezdeti 0,5 Ft-ról 2,— Ft-ra emel
kedett kg-ként, a pergetési bér
pedig 14,40 Ft-ról 26 Ft-ra q-ként,
az. évi átlagnyereség
mintegy
300 000 Ft-ra tehető. A gyűjtési
árak mindig a toboztermés menynyiségéhez és a begyűjtött toboz
minőségéhez igazodtak. A munka
bér emelkedése azt mutatja, hogy
az erdőgazdaság mind jobban ér
tékeli a magpergetö dolgozóinak
40—50 C° hőmérsékleten véfgzett
nehéz munkáját.
Az üzemhez melegvízfürdő és
zuhanyozó is tartozik, ezenkívül
védőital szolgálja még az egész

ségvédelmet. A munkavédelmi
hiányosságok
megszüntetésére
szellőztető és porszívó berende
zést is kívánunk létesíteni.

Műanyag zsákokban tárolják a fenyőmagot

nagyobb tételekben tudunk kül
földre is szállítani magot. Mivel
azonban a fenyőfélék magterme
lése időszakos, szükséges a jó ter

A mi 12 éves munkánk is hozzá
járult, hogy ma már nem szoru
lunk fenyőmagbehozatalra, sőt

A tárolt magkészletek állandó ellenőrzés
alatt vannak a csákánydoroszlói mag
tárolóban
(Foto: Csuzi Zsuzsa)

A tárolás különös gonddal tör
ténik. A megtisztított fenyőmagot
30 C° hőmérsékleten tovább kell
szikkasztani, majd kellően átme
legedve üvegedényekbe kerül. A
légmentesen zárt üvegeket a mag
tároló pincében lévő állványzatra
helyezik. Bár a tárolópince hő
mérséklete a +5 C-t nem halad
hatná meg, a nyári időszakban,
sajnos, nem tudjuk leszorítani
ennyire a hőmérsékletet. A kész
letek ezért különösen gondos ál
landó ellenőrzés alatt állnak. A
magtárolóból szállítjuk a magva
kat a tár ser dö gazdaság oknak, il
letve export célra.

A magpergető és tároló üzem
munkáskollektívája az évek so
rán összeforrt s kiválóan látja el
feladatát. Az üzem vezetője, Ferenczi Gyula 12 év óta végzi nagy
szakszeretettel és gondossággal az
irányítás munkáját. A munkások
jórésze szintén 12 év óta egyfoly
tában dolgozik itt, mint Németh
Ferenc, Klemencsics Vince, Kollmann János, Bedöcs János, Hor
váth József, Kovács Ilona, Ólért
Margit, Kovács Teréz.
Solymos Rezső

Szombathely.
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BK/
A rábaközi erdészet KISZ fiatal
jai közül huszonkettőn vettek részt
a KISZ tavaszi kulturális sereg
szemléjén, bekerültek a járási ver
senybe, s minden reményük meg
van arra, hogy ott lesznek a megyei
bemutatón is. A KISZ fiatalok kö
zül húszán szerezték meg az Ifjúság
a szocializmusért jelvényt, most pe
dig lelkesen készülnek az olimpiai
jelvényszerző versenyekre. Kultu
rális munkájukat egyébként erősen
akadályozza a kultúrterem hiánya,
holott már több ígéretet kaptak
arra, hogy ezt a problémát meg
oldják.
Tető alá került a miskolci erdő
gazdaság Kurtabércen épülő mun
kásszállása és megkezdték a tá
gas, korszerű épület belső munká
latait. A festői környezetben levő
munkásszállást a táj jellegébe
illeszkedő stílusban tervezték és
építették.
Az együttműködés szép példáját
mutatta a kapuvári gépállomás. A
győri erdőgazdaság fásítási tervei
alapján, a hansági erdészet útmu
tatásai szerint 70 cm mélyen meg
forgatott talajba ültette el a fásí
tási anyagot, A gépállomás dolgozói
szükség szerint öntözik is a suhángokat és minden esélyük megvan
arra, hogy az ő gépállomásuk lesz
a megye „legjobban fásított gépállo
mása”.
Vízhatlan bőrkenőcs. A 99 éves
G a s p ar ik Pál gyémántdiplomás
erdőmérnök a Szabolcs megyei
Berkeszről egy érdekes és hasznos
tapasztalatát küldte be lapunknak
erdész-olvasóink számára. „Azt
hiszem, szolgálatot teszek vele —
írja — ha a több mint ötven éven
át sikerrel használt vízhatlan bőr
kenőcs recepjét megírom.” íme:
1 liter lenolajhoz vagy másfajta
növényolajhoz
keverjünk
125
gramm ürüfaggyút, 46 gramm
viaszt, 32 gramm gyantát és az
egészet olvasszuk össze. A kész ke
nőcsöt meleg tűzhely mellett ken
jük ecsettel a lábbelire.
Baráti sport-találkozó
A Nagykanizsai Traktor női és férfi
asztalitenisz csapata nemrégiben a Bu
dapesti Erdészet SC asztalitenisz csapatá
val játszott színvonalas barátságos mér
kőzést. A budapesti erdészet férfi csapata
9:3 arányban győzött. Az igen jó erőkből
álló női csapatok mérkőzése fordulatos
küzdelem után 8:8 arányban döntetlenül
végződött. A mérkőzés után a csapatok
az FM Lejtő úti sporttelepén együtt szó
rakoztak a késő esti órákig.

Borzszőrt, vaddisznó-sortét ma
gas áron vesz
K Ö H A Z I
Budapest, XIII., Véső utca 5.

Kinevezések. Az Országos Erdé
szeti Főigazgatóság vezetője Farkas
Pál művelési csoportvezetőt (Cser
háti Állami Erdőgazdaság) az Észak
somogyi Állami Erdőgazdaság fő
mérnökévé nevezte ki. —• Ugyancsak
főmérnökké nevezte ki Halász Lász
lót az ÉRDÉRT Vállalat köteléké
be. —• Az Erdészeti Tudományos
Intézet termőhelyfeltárási osztályá
nak vezetőjévé pedig dr. Babos
Imrét nevezte ki.

Háromezer köbméteres
teljesít
ményt is meghaladta MRP fűrészé
vel — az erdőgazdaságokban elsőnek
Major Károly motorfűrészes, a győri
erdőgazdaság hansági erdészetében.
Az idei évnek ez a rekorderedménye
világosan mutatja, hogy jó módsze
rekkel milyen rendkívüli teljesítmé
nyeket lehet elérni. A győri erdőgaz
daság az átlagos teljesítményben is
élenjár, mert a gazdasági év első fe
lében az egy leltári motorfűrészre
eső teljesítmény a győri erdőgazda
ságban 1350 köbméter volt. Itt írjuk
meg azt is, hogy lapunk májusi szá
mában közölt tudósításban, amit a
győri erdőgazdaság motorfűrészeseiről irtunk, az egy motorfűrészre jutó
óránkénti teljesítmény . hibásan je
lent meg és az helyesen 1,95 köbmé
ter volt a győri erdőgazdaságban.
H. Z.

A főidényre készülnek az Erdei Termék Vállalat
miskolci gyümölcs és gombafeldolgozó üzemének dolgozói

Főzik a somszörpöt a miskolci
szörpüzemben

Nem valami bőkezűen osztogatta
az idei tavasz a meleg, napsugaras
napokat. Kétszeres szerencsénk volt
tehát miskolci látogatásunkkor. Az
egyik: a hőmérő jócskán a 20 fok
fölé emelkedett és napfényben fürödtek a miskolci utcák. A másik:
az Erdei Termék Vállalat 4-es számú
üzemvezetőségét látogattuk meg. Ez
pedig azért szerencse, mert a nagyon
hivatalos cím mögött egy nagyon
„édes” üzem, a szörpkészítő üzem
rejtőzködik.
Nemcsak szom j unkát
oltogattuk a hosszú utazás után ki
tűnő som- és szederszörppel, hanem
kedvünkre hűsölhettünk az üzem
hatalmas pincéiben, ahol öblös hor
dók hosszú sora őrzi a lefojtott gyü
mölcsmustot. Ezekből a hordókból
vezetékeken szivattyúzzák fel a mus
tot a szörpfőzdébe. Két műszakban
naponta 45—50 mázsa szörpöt főznek
és töltenek nagy* demizsonokba. Ez
a látszatra kicsiny üzem naponta 30—
40 mázsa cukrot használ fel és négy
megye — Borsod, Heves, Hajdú és
Szabolcs — Füszért Vállalatait látía
el erdei
gyümölcsökből
készült
szörppel.
— Milyen véleménnyel van a ke
reskedelem és a fogyasztó közönség
az erdei szörpről? —• kérdezzük
Szombati Kálmán üzemvezetőtől.
— A nemrégiben épült, korszerűen

berendezett gyümölcsfeldolgozó üzem
két hónappal ezelőtt kezdte meg
működését. Ahol eddig a szörp ke
reskedelmi forgalomba került, onnan
mindig újabb és újabb igényléseket
kapunk.
Az üzem most áll a főidény előtt:
június közepétől novemberig tart
nemcsak a „szüret”, hanem a be
gyűjtött hatalmas mennyiségű erdei
gyümölcs préselése és a gomba fel
dolgozása. Mert az üzem másik „pro
filja” a —< nagyrészt exportra kerülő
— erdei gomba előtartósítása. Az
idényben mintegy 100—120 dolgozó
foglalkozik a gomba feldolgozásával,
szárításával, továbbá a gyümölcsfé
lék préselésével. Az üzemnek rövid
idő alatt jól begyakorlott munkás

A demizsonok töltése és mérlegelése

törzsgárdája alakult ki. A múlt évi
20 vagon erdei gyümölcs feldolgo
zása helyett az idén 50 vagonra ké
szülnek fel és gombából is számíta
nak 70—80 vagonra.
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az Omzáq.04 ^Vadászati JCiáUífásról

Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes meg
nyitja a kiállítást

Kádár János elvtárs látogatása során a vadmadarak kiállítása előtt

Aranyéremmel díjazott őzagancs. 1958.
augusztusában ejtették el Abádszalókon

Rendellenes és selejtagancsok érdekes gyűjteménye

A magyar Afrika expedíció zsákmányának bemutatója
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Erdőgazdaságaink
Az esztendő legnagyobb mezőgaz
dasági munkáihoz, az aratáshoz és a
behordáshoz érkeztünk. Néhány hét
alatt három és fél millió kát. hold
földön kell elvégezni az aratást. A
szántóterületek többsége

a termelőszövetkezetek
1958—59-es meggyorsult ütemű fej
lődése következtében a szocialista
szektorba került és mintegy két és
fél millió hold gabona nagyüzemi
kezelésben van. A falun mindenki
tudja, mennyire fontos, hogy az ara
tást, behordást idejében és a leggon
dosabban végezzük el. Nem szüksé
ges ezt hangsúlyozni az erdészeti dol
gozók előtt sem, akik — mint az előző
években — éppen úgy az idén is min
denütt készenlétben álltak és állnak
a segítséggel.
A múlt nyáron erdőgazdaságaink
igen sok esetben kaptak köszönetét a
megyei, járási, községi pártbizottsá
goktól, tanácsoktól, termelőszövetke
zetektől azért a segítségért, amit a
nyári munkák dandárjában a dolgozó
parasztságnak nyújtottak. Az idén
tovább növekedett a termelőszövet
kezeti földek területe és bár soha
annyi gépét nem kapott a mezőgaz
daság, mint az idén, sem állami és
szövetkezeti anyagi erőnk, sem ipari
kapacitásunk, sem behozatali lehető
ségeink nem elegendőek ahhoz, hogy
most, vagy a legközelebbi időn belül
mezőgazdaságunkban elérhesük a

gépesítés legmagasabb fokát. Ezért
szükség van még a más területen, így
az erdőgazdaságoknál található
mezőgazdasági gépekre,
szállító eszközökre és az emberi mun
kaerőre is.
Erdőgazdaságaink, erdészeteink a
szerfás épületanyagok jóval határ
idő előtti elkészítésével, az építkezé
sekhez adott messzemenő segítségük
kel, a tsz-ek üzemszervezési, terve
zési és könyvelési munkáinak válla
lásával egész éven át tanújelét adták,
hogy magukénak érzik a termelőszö
vetkezetek megerősítését. Nincs ez
másként most sem, amikor mindnyá
junk kenyeréről van szó. Bőven ta
lálunk már az idén is példát arra,
hogy a segítésben milyen találéko
nyak az erdészeti dolgozók.
A szolnoki erdőgazdaság
három jászberényi termelőszövetke
zetet patronál, de ezenkívül a megye
többi szövetkezetének is kész segí
teni, géppel, fogattal, munkaerővel.
A székesfehérvári erdőgazdaság
tavaly is, az idén is gabonaszállításra
alakította át rönkszállító kocsijait s
univerzál traktorokat, Szuper-Zetorokat bocsát a tsz-ek használatára. Ta
valy egyedül ez az erdőgazdaság száz
ezer forint értékű gépi munkát vég
zett a tsz-eknek.
A nagykanizsai erdőgazdaság

ERDŐGAZDASÁG
És FAIPAR

A csömödéri fagyártmány termelő üzem
dolgozói — Belső Anna, Sabján Imréné
és Bernát Éva — a termelőszövetkezeti
szerfás épületek anyagát válogatják

fogatai, tehergépkocsijai, vontatói is
felzárkóztak a nagy nyári mezőgaz
dasági munkákhoz.
Tudják azonban az erdészeti dol
gozók, hogy még az aratás idején
sem állhat meg a többi mezőgazda
sági munka sem. Ember és gép kell
azokhoz is.
A mendei erdészet
például a tápiósülyi Virágzó tsz-nek
hathektós lajtkocsit adott a szőlőper
metezéshez, így várakozáson felüli
szőlőtermése lesz a tsz-nek. A maglódi Micsurin tsz növényápolási mun
káihoz is munkaerőt adott az erdé
szet, ugyancsak 30 állandó dolgozója
állt munkába a mendei Lenin tsznél, az erdészet KISZ-brigádja pedig
szőlőt és paradicsomot kapál a tsz
földjein.
Változatos, sok irányú az a segít
ség, amit az erdészeti dolgozók mező
gazdaságunknak, fejlődő termelőszö
vetkezeteinknek adnak. Tudják, hogy
minden erőfeszítés bőségesen meg
hozza jutalmát: több gabona kerül az
ország nagy éléskamrájába, nagyobb
szelet kenyér az asztalunkra.

1960. évi 7. szám. Ára: 2,— Ft.

A mendei csemete kertben a jól be
vált Fürge törpetraktorral végzik az
ápolási munkákat.
(MTI foto — Fehérvári Ferenc felv.)
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Új bemutatóra készül
az Erdész Színpad
Az Erdész Színpad tizenhétszer
játszotta
nagy
sikerrel örsi
Ferenc Hurok című drámáját. A
színtársulat a nyári hónapokban
könnyebb műfajjal kívánja szóra
koztatni az erdészeti dolgozókat.
Ezért megkezdte Oscar Wilde
háromfelvonásos zenés komédiá
jának, a Hazudj igazat című da
rabnak a próbáit. A főpróbát jú
lius 21-én tartják a Földművelés
ügyi Minisztérium mozitermé
ben, majd 22-én megkezdik a
vidéki előadássorozatot.
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Béraránynsítás az erdőgazdasági alkalmazottaknál
A Magyar Forradalmi MunkásParaszt Kormány határozataként
bérarányosítást hajtottunk végre
az állami erdőgazdaságok alkal
mazotti dolgozóinak műszaki és
kisegítő állománycsoportjában, s
ennek során 5—15 százalékkal
felemelték az érintett dolgozók
alapbérét. A bérarányosítás ket
tős jellegű volt. Elsődleges célki
tűzésként enyhítettük azt a bér
feszültséget, ami fennáll az erdő
gazdasági dolgozók és a népgaz
daság más területén (mezőgazda
ság, építőipar stb.) alkalmazás
ban álló dolgozók bérei között.
Másodsorban az erdőgazdasági
dolgozók körében egyenlítettük ki
a túlzottan alacsony és a jobb
bérbesorolások közötti különbsé
geket. Ez a bérrendezés szervesen
beleillett abba a több éves prog
ramba, amelynek keretén belül a
népgazdaság egészére kiterjedő
hatáskörű bérügyi szervek helye
sebb és igazságosabb bérarányo
kat igyekeztek kialakítani, mint
amilyenek az 1956/57 év előtti régi
bérezési szabályok (és szabályta
lanságok!) mellett „kialakultak“.
Nem ez az első lépés a bérará
nyosítás fokozatos végrehajtása
gyakorlatában. 1959-ben az erdei
munkások bérét emelték, most
pedig az alkalmazottakra került a
sor. Június elsejétől kezdve jelen
tős béremelésben részesültek azok
a dolgozók, akik a termeléshez
közelebb állnak. Ezúttal a terme
lés közvetlen irányítói és felelősei
kaptak viszonylag legtöbb bér
emelést. Ezek mindenekelőtt a
kerületvezető erdészek. Ezt köve
tően a beosztott erdészek és egyéb
erdészek bérarányait javítottuk.
Nem utolsó sorban kaptak a több
bérkeretből az erdészetvezetők,
akiknek szakmai tapasztalata,
szervező-, irányítóképessége, fele
lőssége stb. az erdőgazdasági szer
vezetben a legfontosabb helyen,
legnagyobb mértékben befolyá
solja az erdőgazdálkodás eredmé
nyességét. Rajtuk kívül a szakelő
adók munkáját kellett az eddigi
nél jobban honorálni, amennyiben
azon a színvonalon mozognak,
amelyre ma a fokozatosan önálló
suló erdészetnél szükség van a
korszerű erdőgazdálkodás szakmai
irányításához.

Mit jelent a bérarányosítás az
érintett dolgozóknál? Jelenti, hogy
kb. 10Q/0-kal javult egyszerre a
műszaki és kisegítő alkalmazotta
ink bére más területek dolgozóihcz viszonyítva. Ezenkívül a belső
arányokat átfogó rendszerezéssel
megjavítottuk.
Mindezek végrehajtásaként elő
ször számbavettük azokat a körül
ményeket, amelyek között egyes
erdőgazdaságok alkalmazottai dol
goznak és élnek s ezeknek az alap
ján öt csoportba soroltuk az erdő
gazdaságokat. A legalacsonyabb
és a legmagasabb bérszintű cso
port között 10% különbséget állí
tottunk be s ennek megfelelően —
valamint az eddigi adatok és a
béremelési összeg figyelembevéte
lével — kiszámítottuk csaknem az
összes dolgozók minden munkakö
rében a megfelelő átlagbért. Ezt
az átlagbért összehasonlítottuk az
egyenként megvizsgált erdőgazda
ság tényleges átlagbéreivel abban
a munkakörben és a különbözetet
béremelés címén megadtuk. Ter
mészetesen ez az eljárás még nem
biztosíthatta a leghelyesebb bérfeszültségi sorrendet, a bérek igaz
ságos elosztását az egyénekig le
bontva, mert csak egyetlen átlag
adatot jelentett egy-egy munka
körben. (pl. kerületvezető erdész)
egy erdőgazdaságnál. Ennek a fi
nomítását már helyileg, (erdőgaz
daság, erdészet) kellett elvégezni.
A bérarányosítás módját a hiva
talos szerveken kívül ismertettük
és megvitattuk a MEDOSZ Erdő
gazdasági Szakemberek Szakosz
tálya országos értekezletén, továb
bá az erdőgazdasági igazgatók és
munkaügyi előadók értekezletén,
s az itt felvetett kiegészítési javas
latokat figyelembevettük.
A gyakorlati végrehajtás óta a
dolgozók minden rétegéből kap
tunk szóbeli vagy írásbeli észrevé
telt a bérarányosításról. Ezek

többsége örömmel és hálásan üd
vözli a béremelést, s helyesli a
bérarányosítással kapott összegek
elosztási módját és mértékét is.
Mindamellett vannak olyan meg
nyilatkozások is, amelyek kétség
bevonják a beállított új arányok
helyessségét, vagy egyes munka
körök előnyben részesítését. Ezek
kel kapcsolatban nagy általános

ságban a következő vélemények
alakultak ki.
1. Helyes, ha az erdészetvezető
az erdőgazdaság szervezetében
egyike a legtapasztaltabb és leg
képzettebb szakembereknek, aki
megfelelő vezetői és gazdálkodó
képességekkel rendelkezik, s akit
az egész erdészet munkájáért fo
kozott felelősség terhel. Ennek az
elvnek a magasabb bérbesorolás
ban is kifejezésre kell jutnia.
2. Az erdészeti szakelőadók
olyan szakmai, irányítómunkát
látnak el, ahol a fejlődés, szervező
képesség, szaktudás mindinkább
nagyobb szerephez fog jutni s
ezért az anyagi elismerést iti is az
eddiginél nagyobb mértékben kell
megadni.
3. A Főigazgatóság által megál
lapított erdőgazdasági,
illetve
munkaköri átlagbérek csak az
egyes erdőgazdaságok viszonyai
nak egymásközti különbözőségét
fejezik ki s ezért ezen belül min
den körülményt figyelembe kell
venni, amikor a dolgozó egyén be
sorolását megállapítják. A végre
hajtás legkisebb részleteiben való
hibázás leronthatja a bérarányosí
tás értékét és hatását.
4. A központi dolgozók és a
külső dolgozók átlagbérei közötti
arányokat csak sokoldalú vizsgá
lattal lehet helyesen értékelni s ez
az arányosság a helyi adottságok
tól függően különböző is lehet,
mégis általában a külső — erdé
szeti — dolgozók előnyére kell,
hogy alakuljon.
5. A természetbeni juttatások
terén fennálló feszültségeket le
hetőleg a jelenlegi bérrendezéstől
függetlenül kell megoldani. Ez a
probléma további gondos vizsgá
latot igényel, amellett hogy pénz
ügyi fedezete az erdőgazdálkodás
keretében még távolról sem lát
szik megalapozottnak.
Végezetül minden reményünk
meg van arra, hogy a bérarányo
sítás kedvező hatással lesz az
erdőgazdasági alkalmazottaknál és
ez nemcsak a munkakedvben és
munkafegyelemben, hanem a gaz
dálkodási eredményekben is meg
fog mutatkozni.
Abonyi István

az OEF munkaügyi osztály
vezetője
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Részt veszünk
az őszi firenzei vadászati kiállításon
Dr. Vágó Ödön, az OEF elnöki -főosztályának vezetője
szágban járt a firenzei nemzetközi vadászati kiállítás rendező
gának meghívására. Itt vitatták meg, hogy milyen kiállítási
vesz részt Magyarországon az 1960. szeptember 18. — október

Olaszor
bizottsá
anyaggal
2. között

megtartandó kiállításon.

Olaszországban igen nagy az érdeklődés a vadászat iránt. A magyar
kiállítás a megbeszélések szerint a Nemzetek Pavilonjában mintegy
110 négyzetméteres területet kap. Itt a szarvas, őz, dámvad, muflon, vad
disznó trófeák mellett alkalom lesz arra is, hogy bemutathassuk a ma
gyar vadgazdálkodás fejlődésének szemléltető adatait. Külön hangsúlyt
kap a kiállításon annak az ismertetése, hogy a külföldiek milyen módon
tudnak részt venni a magyarországi vadászatokon.
A tervek szerint a kiállítás idején a magyar kiállítás vezetője fo
gadást tart és ott a magyarországi vadgazdálkodás kérdéseit és az itteni
vadászati lehetőségeket ismertetik. Esetleg bemutatásra kerül a Gyöngy
virágtól lombhullásig című film. A kiállítási megállapodást magyar rész
ről dr. Vágó Ödön, olasz részről Elio Gabbuggiani elvtárs, a Firenze
területi vadásszövetség elnöke, a rendező bizottság titkára írta alá.
Itt írjuk meg, hogy olaszországi útjáról dr. Vágó Ödön érdekes be
számolót tartott „Ilyennek láttam Itáliát” címmel.

Egy nap
a parádfiirdői erdőgazdaság
központj ában
Véletlenül érkeztünk a parádfürdői
erdőgazdaság központjába. Egyenesen
belecsöppenünk egy vitába,
amely az egész Mátrát magában fog
laló erdőgazdaság távlati művelési
terveiről folyik. Az OEF küldöttei
vitatkoznak a helyi emberekkel: az
igazgatóval, a főmérnökkel, Varga
Béla erdőművelési csoportvezetővel.
Az álláspontok elég szerteágazóak,
mindenki védi a maga igazát — és ez
így van jól. Nagyjából már megegyez
tek a gépek alkalmazásának lehetősé
gei tekintetében. Leállítják a DT-ket,
Szuper-Zetorokkal és Sz-100-as erő
gépekkel oldják meg a feladataikat.
Annál nagyobb a vita a középkorú
erdők átalakítási tervei tekintetében.
A fafajcserénél a megfelelő fafajok
aránya, a fenyők szélesebbkörű vagy
szűkebb alkalmazása körül hosszas
eszmecsere folyik, és ugyanígy az ül
tetési hálózat tekintetében. Végre
azonban itt is kijegecesedik a közös
álláspont. A vadkárokkal kapcsolat
ban F i 1 a József igazgató, amikor az
elszaporodott muflonállományról esik
szó, mosolyogva jegyzi meg: „nem
kell aggódni, hamarosan elkészülünk
a muflonprogrammal
is”.
Szóba kerül a távlati terv megbe
szélése során az Erdészeti Tudomá
nyos Intézet segítő munkája és mint
alapelvet szögezi le a tanácskozás va
lamennyi résztvevőjének helyeslésé
vel Fila igazgató, hogy ez a döntő
célkitűzés:
az egész Mátra degradációs hely
zetének megváltoztatása.

De közben az erdőgazdaság szék
házában más fontos megbeszélések is
folytak. Az igazgató és a főmérnök
ismételten kénytelen átmenni egy
másik irodahelyiségbe, hogy ott vala
milyen ugyanerre a napra esedékes
fontos ügyet megbeszéljen. Folyik
éppen az aznap reggel megindult
adóhivatali ellenőrzés
a könyvelőségen. A néhány nap előtti
jégesővel kapcsolatos
jégkárbecslések
elintézésére érkezett egy bizottság az
Állami Biztosítótól. A főigazgatóság
erdőművelőin kívül, akik a távlati
tervet vizsgálják, a fahasználati cso
portnak is egyik budapesti kikül
döttje
vizsgálja a motorfűrészeket és a
gépállomás javítómunkájának
helyzetét.
Átvevők jelentkeztek két cég részé
ről, ezek a fagyártmánytermelő üze
mek megrendelt áruját veszik át a
telepeken. Majd az egri erdőgazdaság
igazgatója és munkaügyi előadója
toppan be, hogy közösen megvitassák
az együttesen indítandó
szakmunkásképző tanfolyam
kérdését. És végül itt van az újságíró
is hogy kérdéseivel feltárja az erdő
gazdaság aktuális problémáit.
A szakmunkásképző ügyét igen
gyorsan megtárgyalja a két igazgató.
A tanfolyamokat közösen rendezik
meg Mátraházán és ezzel mentesül
nek a munkások Sárvárra küldése
alól. Ugyanolyan kétesztendős tanfo

lyamokat szerveznek, ugyanolyan
színvonalon és ugyanazzal a tan
anyaggal, mint amit a sárvári szak
munkásképző iskola megkövetel. A
két év alatt kétszer három hónapos
bentlakásos iskolán lesznek a szak
munkásképző tanfolyamok tanulói és
minthogy egymás után három ilyen
tanfolyamot terveznek, tehát a mátraházai
munkásszállás
jóformán
egész éven át szakmunkásképző is
kola lesz. Sürgősen megkezdik a
munkát, különösen Adamkó Jó
zsef, az egri erdőgazdaság igazgatója
sürgeti a tanfolyamok megindítását,
hogy
októberben már képzett szak
munkások kezébe adhassák a
Druzsba-fűrészeket.
Egykettőre készen v§ri már a jegyző
könyv is és július elsején hozzá is
fogtak a tanításhoz.
Rakonczay Zoltán főmérnök
ad tájékoztató képet a fahasználat
idei eredményeiről. „Sokaknak fel
tűnhetett — mondja többek közt —,
hogy a mátrai erdőgazdaság nincs az
élen a motorfűrészek kihasználása te
kintetében, holott mi voltunk az el
sők, akik tervet csináltunk a kincs
tári fűrészenkénti 2000 köbméteres
teljesítésre. A valóság azonban az,
hogy ezt a célkitűzésünket körülbe
lül el is érjük.” Csak az időközi ada
tok nem mutatják a nagy teljesítmé
nyeket, mert idén a munka egyenle
tesebb szétosztása, a gépek és a mun
kásgárda jobb kihasználása érdeké
ben a fakitermelést tíz hónapra szét
húzva végezték. A netto 120 000 köb
méteres termelésből május végén
már csak az időarányos mennyiség
volt hátra. A motorfűrészek terve az
1959—1960-as gazdasági évre 50 000
köbméter volt, de május végéig 58 000
köbmétert termeltek ki motorfűrész
szel és a termelési év végéig még
mintegy 12 000 köbméter kerül hozzá.
Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésük
re álló 40 motorfűrésszel
valóban elérik a kincstári fűré
szenkénti közel 2000 köbméteres
átlagot.
Természetesen már többen megha
ladták az idei gazdasági évben ezt a
mennyiséget. így a Schmidthau
ser - brigád,
a
K i v é s - brigád,
B 1 a z s e k Béla brigádja és többen
is. Mindezt a Druzsbák mellett még
jó részt a nagyon elhasznált állapot
ban levő MRP fűrészekkel érték el.
Jövő évtől kezdve pedig — hangsú
lyozza Rakonczay főmérnök — min
den géppel termelhető mennyiséget
géppel is fognak kitermelni, s lénye
gében csak a tisztítások maradnak
kézi kitermelésre. Bizonyosak benne,
hogyha ezt végrehajtják, akkor a jö
vedelmezőségük is tovább javul.

AZ ERDŐ
MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÁRA:
egy évre 60 Ft, félévre 30 Ft
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Az Országos Erdészeti Egyesület
kaposvári vándorgyűlése
Július 2—3-án tartotta az Országos
Erdészeti Egyesület idei vándorgyűlé
sét Kaposváron és a Kaposvár körnéki Zselicség területén.
A vándorgyűlést a kaposvári Béke
szálló nagytermében M a d a s András
elnök nyitotta meg. Sáli Emil főtit
kár összefoglalta az egyesületi élet
eseményeit a tavalyi vándorgyűlés
óta eltelt időszakra vonatkozóan, be
számolt az egyes szakosztályok mű
ködéséről. Ezután Madas András elnők átadta az elnökség nevében
az 1960. évi BedŐ Albert-díjakat.
A három idei Bedő-díjat a követke
zőknek ítélte az Egyesület elnöksége:
A tavaly tragikus hirtelenséggel el
hunyt H a s z á k Aladár özvegyének,
G e r a József erdésznek, a kiskunha
lasi erdészet vezetőjének és Szeged i Mihály erdésznek, az ebesi—de
recskéi csemetekertek vezetőjének.
Haszák Aladár
a szombathelyi erdőgazdaság főmér
nöke volt, de már 1940 óta dolgozott
a nyugati határszél erdő vidékén. Az
őrségi területen megoldotta az erdei
fenyő természetes felújításának prob
lémáját. Az egész erdőgazdaság terü
letén végzett munkája eredménye
ként ma már a szombathelyi erdő
gazdaságban a véghasználatok 64 szá
zaléka felújító vágás.
Gera József
42 éves erdészeti szolgálatából 36 évet
töltött folyamatosan a Kiskunhalas
környéki homok vidéken. Ezen a terü
leten mintegy 3500 hektár erdő az ő
közvetlen vagy közvetett irányításá
val létesült. Kisszállás, Balotaszállás,
Eresztő környékén már rudas és kö
zépkorú állományok hirdetik jól vég
zett, csaknem négy évtizedes homokfásító munkájának eredményét.
Szegedi Mihály
1949-ben szervezte meg a derecskéi
nagyüzemi csemetekertet, majd 1955
óta az ebesi csemetekerttel együtt
mindkettő vezetését irányítja. Az ál
tala vezetett csemetekerteknek kö
szönhető elsősorban, hogy a csemete
nevelés jövedelmezősége terén a deb
receni erdőgazdaság az ország összes
erdőgazdaságai között az élvonalban
áll. Számos csemetekerti gépesítési
újítása és általában a gépesítésnek
minden munkafázisban való megol
dása Szegedi Mihályt a csemetekerti
gépesítés egyik úttörőjévé avatja. Ezirányú munkásságának eredményes
ségét bizonyítja, hogy a két csemete
kertben az erédetileg 200—250 főnyi
átlagos munkáslétszámot 50—70 főre
lehetett csökkenteni.
A vándorgyűlés további napirend
jén Marton Tibor főmérnök, S ü m e g h Nándor a kaposvári erdőren
dezőség vezetője, Vajda Sándor er
dőművelési csoportvezető, R a d i c s
László fahasználati csoportvezető és
Szilágyi József műszaki csoport
vezető előadásai világították meg
részletesen
(1)

a kaposvári erdőgazdaságnak a
II. ötéves tervvel kapcsolatos cél
kitűzéseit.
Az előadások alapján széleskörű vita
bontakozott ki, amely a késő délutáni
órákig tartott.

A vándorgyűlés második napján a
résztvevők

megtekintették a Zselicség sajá
tos erdőgazdasági viszonyait,
az ottani értékes ezüsthársas-bükkö
söket és bükkös-gyertyános-tölgyeseket. A tanulmányutat a ropolyi va
dászház előtti térségen megtartott
társasebéd és -vacsora zárta le.

Olasz módszeríí nyárfásítás
A szél volt a legnagyobb úr ezen
a tájon. Kényére-kedvére nyargalászott a védtelen síkságon, se domb,
se fa nem állta útját. Néhol össze
függő kupacokba hordta a könnyű
homokat, mint a havat, itt aztán úgy
betemette az elvetett magot, hogy a
növény sohasem tudott felszínre tör
ni, másutt pedig a homokkal együtt
elhordta, mint a pelyvát.
—• Sok gondot, fejtörést okozott,
hogyan fogjuk meg a magot ezen a
homokon — mondja Mohácsi Károly,
a csengődi állami gazdaság igazga
tója. — Tudtuk, hogy az egyetlen vé
dekezés, az egyetlen megoldás a fá
sítás. Az Országos Erdészeti Főigaz
gatósághoz fordultunk tanácsért. Ke
resztesi Béla elv társ, a főigazgatóság
helyettes vezetője személyesen, a
helyszínen adott útmutatást. Beszélt
az olasz tapasztalatokról, ahol olyan
hálózatban telepítenek új nyárasokat, hogy közöttük egészen a kiter
melésig mezőgazdasági művelést is
folytathatnak. Ez a módszer nálunk
is célszerűnek látszott, igen megnyer
te a tetszésünket, hiszen nemcsak a
talaj megkötését, a talajvédelmet
oldja meg, hanem lényegében kétsze
res hozadékot is biztosít.
— A kecskeméti erdőgazdaság ta

gazdaságban

laj szelvényvizsgálatai
megállapítot
ták, hogy a terület alkalmas az olasz
módszerű nyártelepítésre. A szüksé
ges fásítási anyagot szintén az OEF,
illetve a kecskeméti erdőgazdaság
biztosította. Ilyen előzmények után
telepítettünk az idén tavasszal fülöpszállási üzemegységünknél 52 hold
nemesnyárat. De ezzel nem fejeztük
be a nyárfásítást, az idén ősszel és
jövő tavasszal még 200 holdat fásí
tunk ugyanilyen módszerrel, mégpe
dig további 120 holdat itt, a fülöpszállási, 80 holdat pedig az ökördi
üzemegységnél.
A fülöpszállási köztes művelésű
nyáras most már szemre is szép lát
vány. A 8\4 méteres kötésben tele
pített nyársuhángok megmaradása
gyakorlatilag 100 százalékos s mel
lettük erőteljesen fejlődik a burgo
nya. A köztes területen a gazdaság
az idén burgonyát termeszt, jövőre
rozsvetéssel, majd azután egyéb ka
pásnövénnyel hasznosítja a területet
és ha az erdő beárnyékol, takarmány
növényekkel veti felül.
Az „új erdőt“ — az állami gazda
ság dolgozói, előlegezve a bizalmat,
már most így nevezik az új telepí
tést — szeretettel gondozza Papp
Tamás munkacsapata. És tegyük hoz

A csengődi állami gazdaság köztes művelésű nemesnyár telepítése

5

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

zá: szakszerűen, meri á kecskeméti
erdőgazdaság rendszeresen ellátja
szaktanácsokkal. Ezenkívül Greskovits Pál, az üzemegység vezetője is
szakértője a fásításoknak, noha ed
dig inkább gyümölcsfákat telepített.
Az ő irányításával ültették el a 16 000
nyárssuhángot a Papp munkacsapat
tagjai. A 60X80X80 centiméteres
gödröket még az ősszel kiásták s a
tavaszi ültetésnél ügyeltek arra, hogy
a fácskák 20—40 cm-rel mélyebben
kerüljenek a talajba, mint ahogyan a
csemetekerti kiemelés előtt voltak.
A fülöpszállásiak őszintén szólva
nem önzetlenül szerették meg az „új
erdőt“ — jó előre kiszámították,
hopi/ milyen jelentős hasznot hoz

majd a számukra, azonfelül, hogy
megköti a homokot, védi a széltől, az
eróziótól a talajt s így növeli a me
zőgazdasági terméshozamot is. Hol
danként legalább 40 köbméter fa
anyag kitermelésére számítanak s
ezt a Mohácsi Farostlemezgyárnál
értékesítik majd. Megközelítő kalku
láció szerint így holdanként mintegy
24 000 forint értéket termelnek ki. És
közben arról sem feledkeznek meg,
hogy a köztes termelés minden évben
meghozza a maga hasznát. Mint
mondják, mindez nagyon is kézzel
foghatóan érezteti majd hatását az
egész gazdaság nyereségének alaku
lásában és így a nyereségrészesedés
emelkedésében is.

A gomba útja az erdőtől az exportig
Az erdőgazdaságban a fakitermelés nyár elején többnyire szünetel.
Az egyéves „vágásfordulóval” dol
gozó Erdei Termék Vállalatnál vi
szont ilyenkor kezdődik a „kiterme
lés”, helyesebben mondva a begyűj
tés.
A Drávapart tölgyeseitől, az észak
magyarországi bükkösig sokfelé az
országban „véghasználatra” kerül
nek a jól fejlett vargánya és róka
gomba „állományok”. A vállalat na
gyobarányú begyűjtési, illetve felvá
sárlási munkája a rókagombával
kezdődik. A vidéki gombaszedőktől
a vállalati gombaszakértőkön ke
resztül a külkereskedelem üzletszer
zőjéig nyugodtan mondhatjuk, hogy
többezer szem leste, várta idén is a
rókagomba tömeges megjelenését. S
kellően csapadékos és eléggé meleg
lévén az idő, nem is váratott sokáig
magára. A bűvös dátum június 20-a.

tnagteMneüáí
áUotnányok
nagy jelentőségű problémái állnak az
Erdészeti Kutatások most megjelent
legújabb számának előterében. A be
vezető tanulmányban Kopecky Fe
renc a magtermelő állományok gene
tikai kérdéseivel foglalkozik. Hang
súlyozza, hogy a gazdaságilag jelen
tős fafajok közül kiválasztható törzs
fák erdeink legkiválóbb tenyészanya' gát képviselik. Ezek hazánk vagyon
mérlegében éppen olyan értékes té
telek, mint a mezőgazdaság törzs
könyvezett tenyészállatai. Tájegység
szerinti összegyűjtésük és oltással
történő elszaporításuk népgazdasá
gunk sürgős érdeke. Babos Imre, a
mezőgazdasági tudományok doktora
a magtermelő akácosok és nyárfások
termőhelyigényére vonatkozó vizsgá
latainak eredményéről ad számot.
Ugyanebben a számban találjuk Mar
jai Zoltán cikkét a nyármag érésé
nek és érettségének kérdéséről, Már
kus László beszámolóját magasbako
nyi megfigyeléseiről a bükkmakk terítettségi viszonyairól. Érdekes cik
ket találunk még Szász Tibor tollá
ból a legnagyobb szerfakihozatalt
biztosító döntési módokról és az irá
nyított döntésről.

Ezután néhány nappal — ahogyan
az erdei termékesek mondják —
„robban” a gomba! Annyit jelent
az körülbelül, hogy egyszerre több
helyű tt nagyobb mennyiségben je
lenik meg a Baranyában „sárgagom
bának”, Borsodban „csirkegombá
nak” nevezett rókagomba. Aki már
látott ilyet, tanúskodhat felőle: szemgycnyörködtető,
sőt ínycsiklandó
látvány az almos-bükkös avarsző
nyegén sárgálló sok-sok fodrosszélű
gomba. Ezt szeretik a gombaszedők
is, amikor kis területen sok van be
lőlük. Ilyenkor hamar megtelik a
„háti” és még a reggeli órákban új
ra lehet fordulni az erdő és az átve
vőhely között. A gyűjtőállomáson
bástyává magasodnak a gombával
telt rekeszek. A magasítóval ellátott
teherautók alig győzik elszállítani a
gazdag termést.
A gombatartósító * üzemekben kel
lemes kajszibarackillat terjeng, pedig
a rotyogó üstökben nem baracklek
várt főznek, hanem rókagombát for
ráznak. A nagymennyiségben fel
halmozott rókagomba ugyanis nem
a várt jellegzetes gombaszagot, ha
nem kajszi barackéra emlékeztető
illatot áraszt. Sok szorgos asszony
kéztől tisztára mosva, sóval meghint
ve jut végül a gomba a nagyhasú
hordókba. A megtelt hordókat az
üzemből hideg sziklapincébe viszik,
majd újra napvilágra gurítva, hűtő
vagonokba rakják, hogy valamelyik
külföldi konzervgyárban bontsák fel
őket. Ott aztán üvegekbe, bádogdo
bozokba kerül a konzervált gomba,
így jut el a külföldi fogyasztóhoz.
Kuklis Kálmán, gombaszakértó

A szocialista brigád
címért...
Erdő gazdaságunk erdőművelési
csoportja ez év március elején ja
vaslatomra elhatározta, hogy ver
senybe száll a szocialista brigád
címért. Az elhatározást tett kö
vette. Igen beható, részletes meg
beszélés alapján kidolgoztuk vál
lalásainkat — tekintetbe v&ve az
OEF által
időközben
kiadott
szempontokat — s benyújtottuk
az erdőgazdaság igazgatójának és
szakszervezeti bizottságának. Ok
egyetértettek kezdeményezésünk
kel, ezért azonnal hozzáfogtunk a
vállalások végrehajtásához. Meg
jegyzem, voltak olyan hangok, hogy
műszaki jellegű csoportnál nem
sok értelme van ilyen vállalásnak.
Nos, azóta a tények bizonyítják,
hogy igenis van értelme. A cso
port szelleme — ami eddig is jó
volt — azóta még jobb lett, min
denkit érdekel a csoport egész
munkaterülete, az általános köte
lezettségen felül mindenkit fűt az
is, hogy vállalásunk kötelez, azt
teljesíteni kell. Nagy jelentőséget
tulajdonítunk annak is, hogy a
csoport vállalásai között sok olyan
szerepel, ami egyébként nem vág
közvetlenül a munkakörünkbe.
Ilyenek például a tűzvédelemmel,
a munkavédelemmel és munkásel
látással, a társadalmi tulajdon
védelmével, az újításokkal, a taka
rékossággal stb. kapcsolatos válla
lások. A megalakulás óta rendsze
resen vezetjük a brigádnaplót, s
rögzítjük, hogy az adott időben
mit tettünk a kitűzött cél érdeké
ben, hogy meg is kaphassuk a ki
tüntető címet. Mindent megte
szünk, hogy sikerüljön!
Tekintettel arra, hogy már há
rom hónapos tapasztalat van mö
göttünk, szívesen segítenénk má
soknak is, akik esetleg hasonló
gondolatokkal foglalkoznak.
Tóth István, Vác

Gombászati kongresszus Prágában
Az európai mykológusok második
kongresszusát idén nyáron rendezik
meg Prágában a cseh Tudományos
Akadémia védnöksége alatt augusz
tus 29-től—szeptember 3-ig. Húsz
európai országból 550-en jelentették
be részvételüket. A rendezőség két
csoportra osztotta a jelentkezőket és
a közös megbeszélések befejeztével
csoportos
kirándulásokat szervez
számukra a boubini őserdőben, Karlsteinbe,
Salmanovicébe, valamint
Brnóba, ahol a résztvevők megte-

kíntik az állandó gombakiállítást is.
Egyes gombászati problémákat —
mint a farontógombák hatását a fa
állományra — a helyszínen vitatnak
meg és ismertetik az eddigi tapaszta
latokat. A kongresszuson szóba kerül
nek a legújabb növénytársulási meg
figyelések, valamint az eddig elért
termesztési kísérletek eredményei is.
A kongresszusra több magyar gom
bászt is meghívtak, s előreláthatólag
többen eleget is tehetnek e megtisz
telő meghívásnak.
S. V.
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Mégegyszer szakembereinkről
Nyílt levél
három főmérnöknek — három erdőgazdaságba
TÖRŐDJÜNK TÖBBET szak
embereinkkel — hívtam fel a fi
gyelmet a múlt év novemberében
az Erdőgazdaság és Faipar hasáb
jain —f mert kádergazdálkodá
sunk hibái kezdték hátrányosan
befolyásolni gazdasági eredmé
nyeinket. A cikk napi életünk
általános érvényű jelenségeinek
jellemzőit tárgyalta és szándéko
san került egyes gazdaságra vagy
éppen személyre szóló minden
megállapítást. Mindezt azzal a
meggondolással, hogy az erdő
gazdaságok illetékesei levonják
majd a maguk konzekvenciáit és
a cikk elvi jelentőségű, általános
érvényű részeit, saját területükön
felhasználják.
Néhány héttel ezelőtt „három
főmérnök három erdőgazdaság
ból” névtelen levelet írt a cikkel
kapcsolatban — többfelé. Bár is
meretlen emberekkel nem szíve
sen levelezgetek, ezt most mégis
megteszem, mert úgy látom, hogy
a „három főmérnök” sok minden
ben félremagyarázza cikkemet.
Már most, elöljáróban, szeret
nem hangsúlyozni — ha az ere
deti cikk ezen a téren kételyeket
hagyott volna —, hogy felfogá
som szerint a szakemberek fo

sétálgatva várják az Önök édes
getéseit? Miért kell a főmérnö
köknek utazni az országot ahhoz,
hogy szakembereket kutassanak
fel? Nem lenne-e sokkal célra
vezetőbb, ha a saját erdőgazdasá
guk szakembereinek felkészültsé
gét, munkakészségét, műveltségét
fokoznák, mint hogy —• a bizony
talanabb eredményű — „ember
vásárt“ rendezik „tűzoltó munká
val”?
MIT TETTEK MÁR a meglevő
szakembereik tudásának emelése,
helytállásuk növelése, munkássá
guk eredményeinek ismertetése,
stabilizálódásuk érdekében? Ügy
gondolom nagyon keveset, hiszen
belefáradhattak
a
két-három
munkakör ellátása mellett vállalt
ilyen utazgatásokba, így nem jut
hatott még idő a káderek céltuda
tos nevelésére is.
Éppen az ilyen elvtelen utazga
tások ellen emeltem szót, mert én
pedig az ilyen kádermunkában

látok nagy veszedelmet. Nagy ba
jok lehetnek ugyanis annál az
erdőgazdaságnál,
ahol „a más
erdőgazdaságoktól személyes unszimpátia folytán kiutált vagy el
üldözött szakembereket” gyűjtö
getnek. De mert nem hiszem,
hogy ez az üldözés jellemző lenne
gazdaságvezetőinkre,
kétségeim
vannak a három gazdaság káder
ellátását illetően. Igaz, marad még
a „három főmérnök” által felve
tett lehetőség, miszerint ,,a más
munkahelyeken kallódó szakem
bereket visszahozzák igazi szak
májukhoz és élethivatásukhoz”, —
„akik más vállalatoknál ugyan
csak megfelelnek és remekül ke
resnek”.
Főmérnök elvtársak S Nincs itt
némi ellentmondás? Kallódnak és
remekül keresnek!? Ügy látszik,
mégsem ismerik egészen jól erdé
szeteink káderhelyzetét,
pedig
25—30 éves gyakorlatuk emellett
szólhatna! Ügy látszik, nem em
lékeznek egészen jól, hogy az el
múlt 14 év alatt is folytatódott az
osztályharc a munkás-paraszt ha
talom megerősítéséért és ennek
érdekében hány átszervezés volt

galmába belefér bármelyik állo
mánycsoportban
foglalkoztatott
minden olyan dolgozó, aki a mun
kakörének ellátásához megfelelő
szakmai képesítéssel rendelkezik.

Ebből következik, hogy szerintem
az erdőmérnöki képesítés a szak
képzettség égjük fokozata,
de
semmiesetre sem innen kezdem
számítani az erdész szakembere
ket. Csak ezek tisztázása után tér
hetek rá a levélben írtak értéke
lésére.
A „HÁROM FŐMÉRNÖK” az
zal a céllal indult országjáró kör
útra, hogy igen súlyos bajaikon
úgy segítsenek, hogy gyakorlott,
komoly, jó szakembereket keres
senek a gazdaságaikhoz és meg
próbálják ezeket magukhoz édes
getni.
Főmérnök elvtársak! E rövid
kis vallomással kapcsolatban is
több kérdés merül fel egyszerre.
Hol találhatók ma Magyarorszá
gon gyakorlott, komoly, jó erdész
szakemberek, akik munka nélkül

A surdi exotakert egyik festői részlete
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az erdőgazdaságok területén is.
Voltak, akik az osztályharcok so
rán kerültek ki közülünk, mert
magatartásukkal nem segítették
harcunkat. Ezekkel mi nem szor
galmazzuk a kapcsolatok minden
áron való tartását. Voltak, akiket
a népgazdasági érdekek miatt,
szervezetten irányítottak át más
munkaterületekre; ha ezek a szak
emberek vissza kívánnának térni
az erdészeti pályára, megtalálhat
ják az erre vezető utat. De, azt

hiszem, a legtöbben mégis azok
vannak más területeken, akik szak
képzettségüket nem élethivatásuk
nak tekintették, hanem mindenek
előtt anyagiasságuk kielégítésére
használták azt fel, ezzel is megta
gadva az erdészetikát. Az így gon
dolkodók lehetnek ugyan jó szak
emberek, de a szakmájuk melletti
állhatatosságuk nagyon labilis,
ezért nem is lehet rájuk komo
lyan számítani olyan munkaterü
leteken, ahol a gazdasági munka
eredményeit is csak hosszabb idő
után lehet értékelni. Ha ezek kö
zül valaki utat keres felénk, mi
szívesen fogadjuk, de mindenkor
a mi normáink követelményei
nek megfelelően. Azonban le kell

szögezni, hogy éppen ezen a téren
nem lehet elfogadni semmiféle
opportunizmust.
VÉGEREDMÉNYBEN tehát a

legjobb lehetőség mégis csak az
marad, hogy bátrabban támasz
kodjunk a meglevő
fiatalabb
szakembereinkre. Türelmesen és

céltudatosan kell nevelni őket a
feladatok megoldására. Ehhez a
fáradságos és sok türelmet igény
lő munkához kérném a „három
főmérnök” segítségét is, legalább
olyan mértékben, amennyi ener
giát a káderek utáni utazgatások
ból erre a célra meg tudnának ta
karítani.
Végül pedig néhány szót a név
telen levelekről általában. Sze
rintem aki ma, a felszabadulá
sunk tizenhatodik évében a kri
tika és önkritika kérdésében még
csak a névtelen levélig jutott el,
az ilyen mértékig is tett tanú
bizonyságot politikai állásfoglalá
sának helyességéről. Nekem álta
lában az a véleményem, hogy
névtelen levélnek a papírkosár
ban a helye. Hogy mégis válaszol

tam, azt elsősorban azért tettem,
mert emberek sorsát érintő elvi
álláspontok tisztázásáról van szó.
Huszta Nándor

Mélyültetéses nyártelepítés az Alföldön
Kár, hogy nem voltunk ott és nem
láttuk, amikor a talajfúró először
vájta bele hegyét az alföldi homokba
s mind mélyebbre hatolva, egyszer
re csak vizet fakasztott a föld tes
téből. Nem szeretünk nagy szava
kat használni, de meggyőződésünk,
hogy azokban a percekben valami
új született itt Nyárjason, ami ma
még fel sem mérhető hatással lehet
az Alföld fásítására. Az új, mélyül
tetéses nyárfatelepítésnek Olaszor
szág a szülőhazája, ott igen eredmé
nyesen alkalmazták rossz termőhe
lyeken s az Olaszországban járt
magyar erdészküldöttség hozta ma
gával. Lényege, hogy talajfúróval a
talajvízszintig hatolnak le s az így
kifúrt, 10 cm-nyi átmérőjű lyukba
engedik le a nyársuhángot. A suháng így megfelelő táplálékhoz jut
és könnyebben esik át a fejlődés ne
héz, kezdeti időszakán.
A kecskeméti erdőgazdaság nyárjasi erdészeténél múlt év decembe
rében és ez év januárjában került
sor a kísérleti mélyültetésre. Bár az
évszak nem volt a legmegfelelőbb,
az időjárás rendkívül kedvezett s ezt
a most már nyilvánvaló 100 száza
lékos megeredés is bizonyítja. A hat
hektáros ellenőrzött kísérleti terü
leten négy hektáron telepítettek nyárat az új módszerrel, két hektárt
pedig ellenőrző területnek tartottak
fenn, ahol 80X80X80 cm-es, ásott
gödrökbe ültették a suhángokat. Az
előzetes talajvizsgálatot K o p e c ky
Ferenc, a sárvári nyárfakutató állo
más vezetője végezte, s az ő irá
nyításával került sor az ültetésre is.
Ugyancsak a sárvári nyárfakutató
állomás adta az anyagot, mégpedig
1250 olasz- és 125 óriásnyár suhángot. Négy talajfúró dolgozott, egyegy gép egy óra alatt átlagosan
nyolc lyukat fúrt, 6X8 méteres
hálózatban. A talajvízszintet 180—
220 cm mélységben érték el. A 3—
4 méter magas suhángokból így át
lag 2 méteres rész került a földbe.
A suhángokat valósággal sima dug
ványokként kellett leengedni, mert
gyökérzetük nem fért bele a kicsiny
átmérőjű lyukba. Olaszországban a
suháng elhelyezése után a lyukat
nem is szokták betemetni, de a
nyá/rjasi ültetésnél visszatették a
kiemelt talajt. A módszer lényegén
azonban ez nem változtat.
Most, az ültetés után jó félévvel,
kissé furcsa látvány így egymás
mellett a kísérleti terület és az el
lenőrző telepítés. Ugyanis az ellen
őrző telepítés suhángjai most még
legalább egy méterrel magasabbak,
mint a mélyre ültetett suhángok. De
a szakértők szerint a sokkal kedve
zőbb körülmények közt növekedő
mélyre ültetett fácskák mihamar
utolérik most még büszkén kima
gasló társaikat. A tág hálózatba te
lepített nyárak között már érett
rozstenger hullámzik. A mezőgazda
sági köztes-termelést egészen a nyá
rak kitermeléséig fenntartják, s így

lényegében kétszeresen hasznosítják
a területet.
Az eddigi tapasztalatokról, a to
vábbi
kilátásokról
érdeklődtünk
Szeverényi
István
erdészet
vezetőnél.
— Már az előző években is pró
bálkoztunk
nyártelepítéssel,
—
mondja —, de annak ellenére, hogy
a környékbeli községnevek, Nyárlőrinc, Nyárjas, a nyár őshonosságára
utalnak, hosszas keresés után is csak
kevés alkalmas termőhelyet tudtunk
találni. Mégis igyekszünk megfe
lelni nyárfásítási feladatainknak,
idei telepítésű nyártípusú állomá
nyunk 240 hektárt tesz ki. Az erdé
szet egész évi telepítési terve 400
hektár, tehát az összes erdősítésünk
nek több mint a fele nyár. Mindezek
előrebocsátása még jobban kiemeli
az új, mélyültetéses módszer elő
nyeit. Ezzel a módszerrel nemcsak
nagyobb területeket tudunk bevonni
a nyárfásításba, de sokkal biztonsá
gosabban is telepíthetünk. A bizo
nyítékok: a kísérleti területre ülte
tett 1375 suhángból mindössze hét
nem eredt meg, illetve tőből ezek is
megeredtek később, vagyis nem a
törzsből, hanem a földből hozták a
hajtást, tehát a megeredés gyakorla
tilag 100 százalékos. Az eddigi ta
pasztalatokból arra merünk követ
keztetni, hogy lényegesen könnyeb
ben tudunk majd eleget tenni nyárfásítási feladatainknak, hiszen, ha a
talajvízszintet el lehet érni, még a
sívó homokot is be lehet telepíteni.
Többen aggódtak — folytatja mo
solyogva —, hogyan fogjuk majd ki
termeléskor a tuskót kiemelni a 2—
2,50 méternyi mélységből. Hát olyan
mélyről semmi esetre sem, de nem
is lesz rá szükség, mert hiszen az
alsó rész úgyis elkorhad, a tuskómélység nem lesz több 50—60 em
uéi.
— Októberben valószínűleg érté
kelésre kerülnek a kísérleti telepí
tés eredményei — mondja búcsú
zóul az erdészetvezető. — Ezen biz
tosan itt lesznek az olaszországi ta
nulmányút résztvevői, az ÉRTI sár
vári nyárfakutató állomásának mun
katársai, az OEF szakemberei. Nagy
érdeklődéssel várjuk ezt az értéke
lést mi, homokon erdészkedő erdé
szek, hiszen lehet, hogy új fordula
tot ad egész eddigi gazdálkodási
módszerünknek.

Erdőnevelési
tapasztalatcsere
A nagykanizsai erdőgazdaság
bánkürtösi
kerületében
június
29-én több gazdaság részvételével
erdőnevelési tapasztalatcserét tar
tottak. A hasznos találkozó egyik
legérdekesebb eseménye a V-fa
jelölési verseny volt. A tapaszta
latcsere ismertetésére lapunk kö
vetkező számában visszatérünk.
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Népgazdaságunk egyik jelentős beruházása a Mo
hácsi Farostlemezgyár, amelynek első lépcsője idén
már telies kapacitással termel. Jelentős nemcsak a
beruházás nagyságrendje szerint, hanem azért is. mert
erdőgazdálkodásunk fejlesztésének egyik alapfeltétele
volt, hogy az alsóbbrendű nyár- és fűzválasztékot gaz
daságosan lehessen hasznosítani a farostlemezgyártás
ban. De még jelentősebb a Mohácsi Farostlemezgyár
szerepe népgazdaságunkban, ha a kész farostlemez
felhasználási módjait vizsgáljuk: nemcsak bútoripa
runk igényli egyre nagyobb mennyiségben a farost
lemezt, hanem a hajógyártás, a vagongyártás export
terveinek teljesítéséhez is ma már elengedhetetlen a
jó minőségű farostlemez, hiszen a külföldi vevők több
nyire szerződésileg kikötik, hogy a belső borítás fa
rostlemezzel történjék. Amennyiben tehát ezt hazai
gyártásból fedezni nem tudjuk, akkor a behozatali
terheink növekednének, viszont a mohácsi gyár belé
pése és további fejlesztése arra irányul, hogy a fa
rostlemez importjának súlyos devizaterhét a mini
mumra csökkenthessük.

A munkaverseny fő célja a minőség javítása
Nagv jelentőségű tehát, hogy, a tavalyi évben
üzembeállított I. lépcsője a Mohácsi Farostlemezgyár
nak most már telies kapacitással dolgozik, holott —
mint ahogy azt Fáy Mihály igazgató elmondja — a
külföldi tapasztalatok szerint az ilyen létesítmények
általában csak két év után érik el teljes kapacitásu
kat. A helyzet tehát az, hogy az 1960-as terv teljesí
tése során a gvár termelő üzeme, amelynek első lép
csőben évi 10 000 tonna farostlemez a kapacitása, elő
írt tervét az év első negyedében 100,4 százalékra, s a
következő hónapokban is hasonló színvonalon telje
sítette, tehát idén már a legkomolyabban felveszik a
versenyt az élüzem cím elnyeréséért. Fontos állomása
volt ennek a küzdelemnek, hogy a megyei tűzvédelmi
vándorzászlót a farostlemezgyáriak szerezték meg.
Nagv segítség ennek a célkitűzésnek az elérésében
az az eleven munkaverseny, amely a névsorok között
és ugyanakkor az egyes műszakok között folyik. A
versenyben — tájékoztat Fáy igazgató — előtérben ter
mészetszerűen a késztermék minőségének a biztosítása
áll. De fontos része a versenynek a szakmai tovább
képző tanfolyamokon való részvétel, a politikai tájé
kozódásba való bekapcsolódás is. Ennek igen nagy a
jelentősége, mert a Mohácsi Farostlemezgyár most

már lassan kialakuló törzsgárdáját a környező vidék
mezőgazdasági dolgozóiból kellett ipari munkássá ne
velni.

Több fiatal műszaki szakembert
Mindenképpen nagy jelentőségű a szakmai után
pótlás kérdése. Az üzemnek kétségtelenül fiatal mű
szakiakra van szüksége, akik a farostlemezgyártás kor
szerű módszereit szívvel-lélekkel magukévá teszik. Eb
ben a vonatkozásban történt is egy s más, de a gyár
vezetőségnek még nagyobb gondot kell fordítani ezekre
a problémákra. Bár az Erdőmérnöki Főiskoláról tavaly
is volt már két másodéves hallgató nyári gyakorlaton
a gyárban, idén pedig három hallgatót várnak, ezek
a faipari tagozat jövendő mérnökei, idén ősszel kez
dik a negyedévet, tehát csak 1962-ben kerülnek ki a
főiskoláról és akkor is még csak kezdő mérnökök lesz
nek. Faészen bizonyosan akad a most véaző fiatal erdőmérnökök közt is olvan műszaki érdeklődésű, aki szí
vesen kapcsolódna be a farostlemezgyár munkájába.
Ugyancsak fontos a közévkáderekről való gondos
kodás. A könnyűipari vegyészeti technikum egy ta
nulója lép be a gvár kötelékébe idén a technikum el
végzése után, jövőre további négy hallgató végez, akik
Mohácsra készülnek és 1962-re is két úi technikust
várnak. Hasonlóképpen az utánpótlást szolgálja, hogy
a mohácsi általános gimnázium tanulói a politechni
kai oktatás keretében már egy esztendeje látogatják
a farostlemezgyárat és a gyár vezetői, de az iskola is
nagyon jó tapasztalatokat szerzett a politechnikai ok
tatás során. A diákok dolgoztak a TMK-műhelyben,
a laboratóriumban, a kismozdonyokon és többen van
nak köztük olyanok, akik érettségi után a gyárban
kívánnak dolgozni.
A folyamatos termelő munka nroblémái termé
szetesen nem kicsínvek, hiszen úi üzemről van szó.
Alkatrészek utánpótlása, például a szitáké, a présberakó lemezeké állandó nehézségekbe ütközik, mint
hogy az első lépcső NDK-ban gyártott gépsorát a né
metek is csak 0-szériában gyártották le é* az • Ikatrészeket vagy a gyár TMK üzemének kell nótolni.
vagy a hazai iparban kell gondoskodni arról, hogy a
szükséges alkatrészeket biztosítsák. Ez természetesen
sok huzavonával, akadállyal jár.
<

A kooperáció hiányosságai

A síkszitás gép a visszatérő víz szivattyújával

Az együttműködés az erdőgazdaságokkal, mint
ahogv dr. Amrik László főmérnök kifeiti, lényegében
jónak mondható. De vannak olyan hibák, amelyeknek
a. kiküszöbölése az üzem gazdaságos termelését nagvmértékben elősegítené anélkül, hogv az erdőgazdasá
gok számára különösebb nehézségeket okozna. Ilven
az, hocrv emr vaanrhan mindenképpen, eay uszályban
naayiából különválasztva legyenek az egyes fafajok.
Jelenleg ugyanis hat különböző fafajt szállítanak az
erdőgazdaságok és ha az anvag keverten érkezik, a
szétosztálvozás munkatöbbletet és időkiesést okoz.
Ugyanez a helyzet a méreten felüli faanyaggal is. A
25 cm-es átmérőnél vastagabb faanyagot nem tudiák
már egyenesen a faaprítóba vinni, viszont a méreten
aluli, 5 cm-nél vékonyabb fát az aprító nem forgá
csolja, hanem tördeli és ennél a kéregarány is túlsá(Folytatása a 10. oldalon)
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Vélemények a farostlemezről és a forgácslemezről
Mit mond a bútoripar és kereskedelem?
A gyakorlati élet nemcsak az ipari
üzemekben produkál sokszor várat
lan fordulatokat, hanem a sokkal
szerényebb méretű szerkesztőségek
ben is. így jártunk most is. „írjunk
a bútoriparról” adta ki a feladatot
a szerkesztő bizottság, s lám mi lett
belőle — magunkról írunk.
Először minden úgy indult, aho
gyan terveztük, de már rövidesen
„rólunk szólt a mese”.
A Bútorért igazgatója
a bútorkereskedelem forgalmáról
meglepő számokat mondott. 1953ban 130 millió forint értékű bútort
értékesítettek, ez évben viszont csak
a terv 1500 millió!
— És az igényeket mégsem tudjuk
kielégíteni — mondotta Juhász
István. — Nagy a kereslet, mégpedig
különösen az értékes bútorok iránt.
Annak ellenére, hogy nincs elég bú
tor, nem lehet akármit eladni. Az
elmúlt évek során erősen eltolódott
a kereslet a festett bútorokról a fényezettek, a kisméretűekről az érté
kesebb, jobb minőségűek felé.
— Már azért is komoly gondot
okoz, hogy a hazai ipar sok új alap
anyagot dolgoz fel. Ezek közül nem
egyet
technológiai
kikísérletezés
nélkül használnak. Itt van mindjárt
a szombathelyi forgácslap,
egyik-másik bútorgyárnak problé

mája volt vele. A mohácsi lemez pe
dig nem festhető, mert a festék nem
szárad meg rajta.
— A kereskedelem — folytatta az
igazgató — a legszívesebben a tradi
cionális anyagokból készült terméke
ket veszi, de az újakat is elfogadjuk,
ha megfelelnek. Erről azonban ille
tékes szervek adjanak minősítést.
Eddig azonban még sem a KERMI,
sem a FAMI, sem pedig a Faipari
Kutató Intézet nem mondta ki egyér
telműen, hogy ezek az új anyagok
a régiekkel egyenértékben beépíthe
tők a bútorokba.
— A Bútorért tehát sok problémá
val küzd. A nehézségeket csak fokozza,
hogy a faipar több, mint egy tucat
szervhez tartozik. így hiába vetünk
fel egy-egy problémát a gyártással
Vagy az anyagokkal kapcsolatban,
csak kevés eredményt érünk el. Szá
munkra tehát minden ügy legjobb
megoldását az segíti elő, ha a keres
kedelem csak egy vagy két szervvel
állna kapcsolatban — mondotta Ju
hász István igazgató.
Ezek után persze nincs más, meg
kell kérdeznünk egy-két üzemet is.
Ügy gondoltuk, két legyet ütünk egy
csapásra, ha először
az Angyalföldi Bútorgyár igaz
gatóját és egyben a FATE fő
titkárát keressük fel:

(Folytatás a 9. oldalról)
gosan nagy, ami kedvezőtlenül befolyásolja a kész
lemez minőségét. A gyár dolgozói tehát nyomatékosan
kérik az erdőgazdaságokat, hogy a szabványnak megfelelően szállítsanak.
Gondjaik vannak a műgyanta ellátással is. A Kő
bányai Műgyanta gyár szállított eddig, de egyrészt a
gyanta minősége szállítmányonként ingadozott, más
részt pedig a szállítások mennyiségileg is úgy alakul
tak, hogy a gyár a legjobb esetben is csak néhány
napos készlettel rendelkezett. A gyantaminőség inga
dozása pedig azzal járt, hogy jóformán 2—3 napon
ként, sőt néha naponta más technológiai előírást kel
lett alkalmazni a gyártás során, ami a betanított mun
kásokkal különösen sok technológiai bizonytalanságot
okozott.
A gyantaellátás még mindig nincs megnyugtatóan
rendezve. A harmadik negyedévtől kezdve a sajóbábonyi Északmagyarortszági Vegyiművek szállítják a mű
gyantát, ott viszont még csak most kezdi meg üzemét
a műgyanta részleg, tehát a gyártási módszerek nyil
vánvalóan ott sem alakulhattak ki.

Teljes erővel folynak
a II. lépcső beruházási munkái
Vegyük mindehhez, hogy a termelőüzem munkáját
úgy kell tervszerűen és az élüzemszínvonalon vezetni,
hogy ugyanakkor a gyár területén folyik a II. lépcső be
ruházási munkája. A tavalyi év közepén kezdődtek
ezek a munkálatok, idén már megindul a gépek szál
lítása is, és a svéd szállító cég közel 200 vagon gépet
indít el Mohácsra. Ezeket be kell raktározni s közben
azonnal megindul a szerelés. A beruházás építkezési
feladatait is úgy kellett ütemezni és megoldani, hogy
az értékes gépek egy pillanatig se legyenek szabad ég
alatt. A gyár beruházó részlege már teljes mértékben
fel is készült a gépek fogadására. Megszervezték a ki

— Van abban elgondolkoztató,
amit a kereskedelem a faipar szét
tagoltságáról mond, — válaszolta
kérdésünkre Somogyi László. —
A probléma azonban sokkal inkább
az iparé, mint a kereskedelemé.
Most készül például
a faipar 15 éves terv.
Az ezt készítő faipari főbizottságban
élesen felvetődik a szervezeti szét
tagoltság. Külön tervet készített az
épületasztalosipar, külön a bútoripar
és külön az alapanyaggyártó ipar,
így lehet az, hogy például a feldol
gozó ipar olyan objektumokat ter
vez, amelyeket nem tud üzemeltet
ni, mert az alapanyaggyártás lema
rad. A bizottságban egyre-másra fel
színre kerülnek az ilyen problémák,
amelyek nem lennének, ha nem vol
nánk így szétszakadva. A terv per
sze koordinálható, de sok felesleges
munka vész kárba, nem beszélve ar
ról, hogyha „egy kalapban volnánk”
mind a napi, mind a távlati problé
mákat, a káderképzést, a beruházá
sok elosztását, a műanyagfelhaszná
lást stb. jobban tudnánk megoldani.
Az Angyalföldi Bútorgyár igazga
tójától a továbbiakban megtudtuk,
hogy a műanyagoknak és az ún. fa
pótló anyagoknak nagy a jövőjük a
bútoriparban. Főleg nagy a jelentő
sége a forgácslemezgyártásnak.

rakó-brigádokat, hiszen a beérkező külföldi vagonok
gyors kirakása már költségmegtakarítási szempontból
is fontos.
Közben épül az új laboratórium. A harmadik ne
gyed végére el kell készülnie a gyár termelő üzemével
egybefüggő új lapképző csarnoknakés az anyagtorony
nak. A faaprító bővítését nem lehetett másként meg
oldani, minthogy jóformán az üzem feje fölött folyt
az építkezés. Hatalmas, új TMK műhely épül 400—450
négyzetméter alapterülettel, s ennek már a svéd gépek
szerelésében is nagy feladatai lesznek. Bővíteni kell
természetesen a transzformátor-házat és a teljes kapa
citású üzem anyagellátásának folyamatos biztosítása
érdekében már befejezés előtt állanak az új kikötői
daruk szerelésének munkálatai is.
Legtöbb nehézséget az erőtelep bővítése okozta.
Itt a Gazdasági Bizottság határozatához képest tíz havi
lemaradás keletkezett még a tervezés során. Most a
gyár beruházó részlege összefogva az építkezéseket
végző Baranya megyei Mélyépítő Vállalattal, igyekszik
behozni ezt az időhiányt. Az új erőműtelep egészen
korszerű lesz, a napi 23—25 vagon szén berakása már
gépesítve, transzportőr útján történik, s ugyanígy a
naponta keletkező több vagon salak eltávolítását is
megoldják.
A 235 millió forintos beruházás, ami a gyár II.
lépcsőjének befejezéséhez szükséges, igen hatalmas
összeg. Ebből tavaly 10 millió forint értékű beruhá
zásra került sor, idén azonban már 120 millió forint
értéket képvisel a Mohácsi Farostlemezgyár bővítésé
nek munkája. Népgazdaságunk alapvető érdeke tehát,
hogy ennek a nagyarányú beruházásnak az ütemessé
gét mind az építő vállalatok, mind a beruházás kivi
telezéséhez kapcsolódó gépipari és egyéb üzemek úgy
támogassák, hogy az előírt határidőre a gyár teljes
kapacitással: évi 30 ezer tonnás farostlemez-termelés
sel minél hamarabb megkezdhesse az üzemét.
(ákos)
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— Nem értek egyet azokkal, akik
idegenkednek az új alapanyagok fel
használásától — mondotta Somogyi
László. — Az egész világon ez az
irányzat, csak az üzemek tervezését
és kivitelezését kell gyorsabban vé
gezni, nehogy a technológia és a ter
mék elavult legyen, mire a gyártás
megindul. Ez a helyzet például
Szombathelyen is. Kis méreteket
gyártanak, holott a világon minde
nütt a nagyméretekre, sőt szala
gokra törekednek. Minőségi termé
ket azonban tudnak a szombathe
lyiek is termelni, csak nem mindig
teszik. Éppen a kevésbé korszerű
technológia miatt nagyobb gondos
ságra van szükség. A méretvastag
ság ingadozását szépen megoldották,
most csak a ragasztóanyag egyenle
tes felhordását kell megoldani.
— Amikor bejöttünk az üzembe
— szóltam közbe — éppen nagy
mennyiségű farostlemezt szállítottak
be. A szállítmány mohácsi volt vagy
külföldi?
— Külföldi. Ez persze nem je
lenti azt, hogy mohácsit nem hasz
nálunk. A felhasználás aránya azon
ban 80:20, mert
a mohácsi farostlemez
ma még a kényesebb igényeket —
és ilyen a fényezett bútorgyártás —
nem tudja kielégíteni. így csak olyan
helyre építjük be, ahol nem látszik.
A fő probléma ugyanis az, hogy a
lemez színe nem megfelelő, még fe
lületi megmunkálás után is fekete és
tarka. Emiatt az ilyen gyárak, mint
az angyalföldi is, főleg import farost
lemezt használnak.
Azt mondják a mohácsiak, hogy
utólagos fehérítéssel színre is egyen
lő lenne a hazai lemez a külföldivel,
de akkor drágábban szállítanának —
mondotta már búcsúzás közben So
mogyi László —, hát akkor meg kell

csinálni és az árat fel kell emelni!
Nekünk sok lemez kell! A mostanit
azonban nagyobb arányokban csak
a színes bútorgyártás használhatja,
mert egyszerűen befesti.
Ezek után mit tehet az újságíró?
Van a jegyzetei között egy véle
mény, amely szerint a mohácsi le
mez festésre alkalmatlan és egy
másik, amely szerint csak festve
hasznosítható. Nem tehet mást, mint
ellátogat az egyik festettbútor gyár
ba.
A Budapesti Fenyőbútorgyár
vezetői szerint a mohácsi farostle
mez festhetőségével semmi problé
ma nincs, éppen úgy festhető, mint
a külföldiek.
— Sokkal lényegesebb kérdés a
lemezek hullámosodása — mondotta
Lunacsek József igazgató. — Mi
a külső felületek nagy részét farost
lemezzel borítjuk, s ehhez sok le
mezre van szükségünk. Igen fontos
azonban, hogy ezeket a lemezeket
Mohácson helyesen klimatizálják és
gondos technológiával állítsák elő.
Ma még úgy ahogy elviseljük a
gyermekbetegségeket, a hullámosodást, a réteges szétválást, a vastag
sági méretdiferenciákat, de a kö
vetkezőkben, a tervezett felfutásunk
hoz már nemcsak több, hanem jobb
lemezeket is kérünk.
És ezekről a gyermekbetegségek
ről beszélt ilyen vagy olyan formá
ban mindenki. Ezt említette az „or
szág kiváló szövetkezeté”-nek,
a Rákospalotai Asztalosok
KTSZ-nek
elnöke is, miközben elébünk tett né
hány kisméretű bútorajtót, amelyek
szombathelyi forgácslapokból készül
tek és furnérozás után szétnyíltak,
mint a rózsa.
— Az első szállítmány kitűnő volt,
— mondotta T i s z n e r Vilmos el-

Modem szobaberendezés a Budapesti Ipari Vásáron

nők —, de a másodikba belekerültek
olyanok, amelyekben a középső ré
teg kevés kötőanyagot kapott. Az
ilyesmire a gyártásnál és a minősí
tésnél vigyázni kell, nehogy elveszít
sék a felhasználók a bizalmat.
Valóban ez a legfontosabb: a bi
zalom. A kereskedelem ma még
gyanakvóan, sőt ellenségesen néz az
új alapanyagokra. Az ipar már bát
rabb, bár vannak üzemek, amelyek
másoktól várják a kísérletezést,
vannak munkások, akik nem szíve
sen dolgoznak forgácslemezzel, mert
kiveszi a szerszám élét és így to
vább. Éppen ezért fokozottan kell
segíteni azokat, akik bíznak ben
nünk és segítenek nekünk. Mohács
és Szombathely az esetleges mai fil
lérekért ne herdálja el a holnapi
forintokat, ne szállítson gyenge mi
nőségű árut csak azért, hogy a ter
vét teljesítse, hanem a gyártás tö
kéletesítésével és gondos ellenőrzé
sével érdemelje ki minden felhasz
náló bizalmát.
(fébó)

A szakemberképzés,
a középvezetők képzése nemcsak az
erdőgazdaságban, hanem a faiparban
is fokról fokra jobban előtérbe ke
rül. A faiparban ugyan valamivel
kedvezőbb a helyzet, jelenleg elegen
dő szakembere van, de kevés a fia
tal szakember. Vagyis a szakmai
utánpótlást fokozni kell, örvendetes,
hogy ezt a faiparban dolgozó fiatalok
is tudják és megvan bennük a kedv,
a szándék, az akaraterő ahhoz, hogy
tovább képezzék magukat. Mindig
többen kérik felvételüket a techni
kumok esti tagozatára. De nagyon
sok fiatal dolgozó lenne még, aki szí
vesen részt venne az esti oktatásban,
egyelőre azonban visszatartja őket az
utazgatás az oktatás színhelyére, ki
váltképpen, ha az illetők vidékről
járnak be a munkahelyükre. Jórészt
érthető is, hogy szabadidejükből nem
szívesen áldoznak esetleg még órá
kat az utazásra. Ezért méltánylandónak találjuk azt a kérésüket, hogy
ahol sok jelentkező lenne, ott a mun
kahelyükön, vagy annak közelében
foglalkozzanak velük a tanárok. Pél
daként említhetjük Budafokot, ahol
a Gyufaayártól és a Hárosi Falemez
müvektől a fiatalok nagy számban
vennének részt a, technikumok esti
tanfolyamán, de meggondolják, hogy
a Belvárosba vagy éppen Újpestre
utazzanak. A Gyufagyár kultúrterme
igen jó színhelye lenne az oktatás
nak. a két vállalat talán azt, is meg
tudná oldani együttes erővel, hogy
gépkocsit küldjön az előadó tanáro
kért. A fiatalok szakmaszeretete, ta
nulási vágya biztosíték arra, hogy az
oktatás komolysága nem szenvedne
csorbát, sőt, a fiataloknak így több
idejük maradna a felkészülésre. Ilyen
megoldást egyébként a Miniszterta
nács határozata is biztosít. A techni
kumok vezetőségének, tanárainak
kellene erre lehetőséget találni; tudo
másunk szerint az OEF már megtet
te a kezdeményező lépéseket. Hiszszük, hogy a kérdés mielőbb kedve
zően megoldódik.
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■(dicsen desiill a d\íagy kovácsi ^\evelőofllioii
A záróünnepség napján már a
kora reggeli órákban sok szülő
megérkezett. Egyre jöttek a távol
lakók, akiknek sokszor egész éjjel
kellett utazni, hogy időben érkez
zenek gyermekeik ünnepélyes

,

f

<
,
Évzáró ünnepség a Nagykovácsi Gyermekotthon parkjában

Tíz hónapos vidám, boldog, de
szorgos és munkás élet után
június közepén tanévvégi sereg
szemlével, évzáró ünnepéllyel fe
jezte be működésének második
esztendejét az Erdészeti Nevelő
Otthon.
Nyolcvannyolc gyermek készült
az utolsó hetekben az iskolai
összefoglalókra és vizsgákra, de
ugyanakkor már hetekkel előbb
lázas izgalommal próbálgatták a
közös zenés tornabemutató és ta
laj torna gyakorlatait, a fegyelme
zett felvonulást, a játékokat, az

Idegi kastély

énekeket, a népi táncot és a
balettet. Esténként a takarodóig a
nagy nyilvánosság előtt még soha
sem szerepelt, újonnan alakult
házi zenekar próbáitól volt han
gos az Otthon környéke. A szak
körök tagjai búzgón rendezgették,
szépítgették az év folyamán a po
litechnikai oktatás keretében ké
szített különféle munkáikat, ame
lyek alkalmassá, méltókká váltak
arra, hogy a Nevelőotthon évzáró
kiállításának anyagául szolgálj ainak. A készülődés lelkesedését
fokozta, hogy a Nevelőotthon la
kói számára megérkezett az új
tornaruha, amely már mutatósabb,
egyöntetűbb és főleg csinosabb
volt a tavalyinál.

Részlet a Nevelőotthon kiállításáról:
elektromos szakkör munkái

az

búcsúzkodására az egy esztendős
szép munka után.
. . . Még a nap is ünnepi köntös
ben ragyogott a felhőtlen égen.
A derűs reggel még örömteljesebbé tette a készülődést.
A serény előkészületek közben
hamar itt volt a tíz óra: a vendé
gek dr. Balassa Gyula minisz
terhelyete ssel, az OEF vezetőjével
az élükön, valamint a növendékek
szülei és hozzátartozói elfoglalták
a festői parkban előre elkészített
helyüket.

,

'

A Nagykovácsi Gyermekott
hon indulójának ütemeire hármas
oszlopban vonult fel a kipirult
arcú kis sereg; külön a kicsinyek,
a nagyleányok és a nagy fiúk. Elhangzott a Himnusz, majd egy
mást követték a műsorszámok: a
kicsinyek
piros-fehér-zöld-piros
kendőjű zenés szabadgyakorlata, a
nagy fiúk mozgásos tornája és a
nagy lányok ritmikus labdagya
korlata. Ezt követte a nagy fiúk
talajtornája, gúlái és a kis leányok
gúlái váltottak ki megérdemelt
elismerést a nézőkből. Utána tré
fás labdajátékok nevettették meg
a résztvevőket. Végül fegyelme
zetten elvonult az ifjúság és szü
net következett az ünnepségben.
A szünetben dr. Vágó Ödön,
az OEF főosztályvezetője megnyitotta a két nagy sátorban elhe
lyezett kiállítást, amelynek kere
tében az egyes szakkörök legsike
rültebb készítményeit és a Nevelő
otthon dokumentációs anyagát
szemlélhették meg a látogatók.
Majd újból felvonultak a növen
dékek.
A következőkben nem a testi
ügyességükről, hanem a szorgar
lomban, a magatartásban és a ta
nulásban elért eredményeikről
adtak számot.

A Nagykovácsi Erdészeti Nevelő
otthon növendékeinek.

Régi kastély néz a dombra,
Hej, volt benne sok tivornya!
Kicsi házak a tövében
Pislogtak a sötét éjben ...
Bús emlék már múltba veszve,
Történelem elseperte.
öreg parkban alkonytájon:
Üj nótát fúj szél a fákon.
A csermely is, ahogy ballag:
Mosolyog az alkonyainak.
öreg fák is meghajolnak,
Víg széllel köszönt a Holnap.
Gyermek-zsivaly és madárdal
A tavaszi széllel szárnyal,
Meleg otthon, puha fészek,
Itt nőnek a kis erdészek.
Régi kastély új homloka:
Másképp néz most hajnalonta.
A nép, ki a kövét hordta:
ö lett, im, a birtokosa!

Kapornaky Gyula

A gyermekek népi ranccsoportjának bemutatója

A Nevelőotthon tanti ói felsorakoznak az ünnepség végén

Komolyabbá váltak az arcok.
Kapornaky Gyula hatodik
osztályos növendék szavalta el az
édesapja által írt költeményt.
Majd a Nevelőotthonban folyt ne
velő-oktató munkáról s a növen
dékek tanulmányi eredményeiről
számolt be B ö r ö c z Lajos, a
Nevelőotthon igazgatója. Ezek
szerint a 88 növendékből 21 er
dész-gyermek, az összes tanulók
nak csaknem x/4 része kitűnő ered
ménnyel fejezte be az idei évet. A
kitűnőek boldog örömmel vették
át a dicséreteket és jutalmaikat:

büszke öntudatával vonultak le az
Otthon tanulói.
A megjelent vendégek nagy el
ismeréssel nyilatkoztak a Nevelő

A Nevelőotthon lakói a talajtornában is
hatalmas fejlődésről tettek tanúságot:
ötemeletes gúlában a fiúk
(Michalovszky István felvételei)

A kiállítás másik meggyőző sarka:
a lányok szorgalmasan kézimunkáztak

egy-egy értékes könyvet. Rajtuk
kívül még 38 növendék részesült
könyvjutalomban, akik jeles ta
nulmányi eredményt értek el,
vagy egész évben kiemelkedő
szorgalmat és példamutató maga
tartást tanúsítottak vagy az élen
jártak a nevelőotthon területén
szükségessé vált különböző gyer
meki munkák elvégzésében.
A távozó nyolcadik osztályosok
adták át végül az intézet zászla
ját a helyükbe lépő hetedikesek
nek. Befejezésül bemutatkozott
az új zenekar is, s a gyerekek egyegy csoportja népi táncot, majd
balettet mutatott be. Aztán újra
felhangzott a Nevelőotthon indu
lója és egy jól eltöltött esztendő

otthon munkájáról és egyértel
műen nyilatkozott meg a szülők
hálája is. Ez az elismerés adjon
további lendületet és erőt a Ne
velőotthon minden dolgozójának
és növendékének, akik együttesen
azt akarják, hogy az Erdészeti
Nevelőotthon egyre jobban és ala
posabban töltse be azt a nemes
hivatását, amit létesítői és fenn
tartói tőle elvárnak.

JÚNIUS
Szivárvány lengett a magasban,
felzengtek a macskakövek,
friss tócsákban napfény lubickolt,
szétlucskolta az örömet.
Én lengettem fenn a szivárványt,
én daloltam ki a napot,
vitorlák dagadtak szavamra,
s száz eldő vélem kacagott.

... Fiam ott állt a „tengerparton”,
kémlelte a messzi határt,
majd az előtte elvonuló
papirhajóknak szalutált...
Antalfy István
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Az elmúlt 15 év alatt végzett nagyarányú telepí
tések egyik előfeltétele a megfelelő mennyiségű és
minőségű ültetési anyag megtermelése volt. Állandóan
fejlődő csemete termelésünk ennek a feladatnak eleget
is tett.
A termelés meghatszorozódik
A munka már a felszabadulást követő első évek
ben megindult. Először a 32 198/1947. sz. rendelet hívta
fel az akkori erdőgondnokságokat megfelelő nagyságú
csemetekertek létesítésére, vagyis az 1946-ban össze
írt 635 hektár csemetekerti terület fokozatos növelé
sére. Az egyes fafajok aránya természetesen eleinte
nem volt megfelelő. Szervezett maggyűjtés akkoriban
még nem folyt, így a vetésre szánt magmennyiség öszszegyűjtése, beszerzése teljesen a volt erdőigazgatósá
gok leleményességétől függött. Az elvetett magvak fa
fajonkénti megoszlása igen nagy szélsőségeket muta
tott. De még később is, az erdőgazdaságoknál is sokáig
súlyos hiányosság volt, hogy nem szervezték meg a
rendszeres maggazdálkodást, a magtermésbecslést és
a magvak kívánatos mértékű begyűjtését. Elsősorban
A csemetekertek öszes területének alakulása
Év

Hektár

1946....................................
1947 ....................................
1948 ....................................
1949 ....................................
1950 ...................................
1951 ...................................
1952 ...................................
1953 ...................................
1954 ...................................
1955 ...................................
1956 ...................................
1957 ...................................
1958 ....................................
1959 ...................................

635
813
944
1102
1740
3470
.3670
3281
3867
3927
3809
3594
3459
3474

a bőventermő, könnyen szedhető magvakat gyűjtötték
be, mint amilyen a zöldjuharé, amerikai kőrisé, vagy
pl. az utak menti csenevész akácokról gyűjtöttek
magot. Az 1947. évi nyári aszály úgyan látszólag iga
zolta ezt a gazdálkodást, mert a kényesebb fenyőveté
sek kisültek, az akác-csemeték, kőrisek viszont átvé
szelték a kedvezőtlen időjárást, de ez csak egyszeri
véletlen volt.

Szépen fejlődő fenyőcsemeték a mendei kertben

Az 1947-ben elrendelt 5 éves erdőművelési terv
(42.285/1947.) egyszerre megnövelte a csemete-szükség
letet. Az 1332/1948. sz. rendelet fel is hívta az erdő
gazdaságokat az erdei csemeték nevelésének nagyobb
arányokban való megindítására, arra, hogy gondoskod
janak megfelelő szaktudású csemetekertkezelőkről,
állapítsák meg erdőgondnokságonként az 5 éves erdő
művelési terv és a rontott erdők átalakítási tervének
végrehajtásához évente szükséges csemetemennyiséget,
ezt a pótlásokra, a szomszédos gondnokságok esetle
ges kisegítésére s egyebekre való tekintettel még emel
jék meg 60%-kal, s a csemetekert.ek területét annyival
növeljék, hogy az így megállapított csemeteszükség
letet még kedvezőtlen időjárás esetén is feltétlenül
biztosítani tudiák. A rendelet intézkedett a be nem
vetett csemetekerti területek zöldtrágyázásáról is, a
Duna—Tisza közi homoktalajokon a somkóró, más vi
déken a csillagfürt alkalmazását aiánlva.
1949-ben már 1102 hektár volt a csemetekertek
összes területe. Erdészetünk így elegendő csemetét tu
dott nevelni az első 5 éves terv nagyarányú telepíté
seinek megkezdéséhez.
Az államerdészet akkori vezetői 1949 májusában
ismertették a magyar erdőgazdálkodás 5 éves tervé
nek elvi alapjait, célkitűzéseit és a végrehajtás módo
zatait. „A terv erdősítési programjának végrehajtásá
hoz 1,5 milliárd facsemetére lesz szükség” — állapí
tották meg. S valóban, 1949-tŐl 1951-ig szembeszökő
volt a csemetekerti területek gyors növekedése. Az
összes terület 1950-ben 1740 hektárt, 1951-ben pedig
már 3470 hektárt ért el.
Babos Imre 1950 őszén írt egvik cikkében kifej
tette, hogy a hatalmas csemeteigény és a rendelke
zésre álló rövid idő, valamint a begyűjtött magvak
elégtelen mennyisége különleges, egyébként nem al
kalmazott munkamódszerekre kényszeríti az erdőgaz
dálkodást, nevezetesen arra, hogy állományból kiemelt
csemetéket iskolázzanak az újonnan létesített csemete
kertekben. Ugyancsak ebben a cikkében írta: „Célunk
az. hogy legalább egyévi magtartalékkal rendelkez
zünk.” Ennek érdekében létesült a kecskeméti, a rác-

A cserebogárpajor károsítás ellen Agritox oldattal védekeznek Mendén
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kévéi és a csákánydoroszlói fenyőmagtároló is. Már
ekkor azt tervezték, hogy légmentesen záródó üvegek
ben tárolják az 1951. tavaszi szükségletet meghaladó,
kipergetett erdei- és feketefenyő magot.
A csemetekertek területének növekedésével az
egy-egy csemetekertre eső átlagos terület is emelke
dett, különösen az Alföldön, itt egyre inkább érvénye
sült a nagyüzemi csemetetermelés irányvonala. A cse
metekertek területe — mint .a közölt kimutatásból lát
juk — 1953-ban csökkent, majd 1954-ben 3867 hektárra
emelkedett. A csökkenés oka a rossz kertek felszámo
lása volt, a növekedésé viszont az erdőnkívüli fásítá
sok új nagy lendülete s nem utolsósorban az erdőgaz
dálkodás fejlesztéséről szóló 1040/1954. sz. Mt. határo
zatnak az a rendelkezése, hogv 3 éven belül minden
erdőgazdaságnak önellátónak kell lennie csemetében.
Ez a határozat felhívta a figyelmet a gyümölcsfák ül
tetésére is. s hangsúlyozta továbbá az elegyes állomá
nyok létesítésének szükségességét minden termőhelyen.
Fejlettebb munkamódszerek, gépesítés

A csemetekerti munkák korszerűsítése régi prob
léma. Főleg a gépesítés, az árnyalás, az öntözés és\a
legmegfelelőbb kéziszerszámok alkalmazása.
Gépesítés tekintetében az ebesi csemetekert járt
élen. 102 hektáros területén 1951-ben a munkák 65
százaléka gépesítve volt. Ennek az évnek a tavaszán
indult itt meg a munka igen jó minőségű homoktala
jon. A talajművelést teljesen, a vetéseket már túlnyo
mórészt az első tavasszal is géppel végezték, a gyomlálás, kapálás gépesítése 80 százalékos volt. A sorkö
zöket Fürge-kanákkal és lóvontatta ekekanákkal húzatták meg. 1951 augusztusában itt mutatták be az
erdőgazdasági egyesülések erdőművelőinek értekezle
tén a Varga—Keresztesi-féle csemetekiemelő gépet. A
kiemelő ekét Szovjetunióból kapott csemeteültetőgén
szerkezetére szerelték fel az újítók. Teliesítménye 1952
tavaszán az alábbi volt: összesen 2 000 000 csemetét
emeltek ki, éspedig 500 000 ámorfacsemetét (fm-ként
10—15 db. 26 cm-en felüli gvökérhosszal). 1 000 000
akáccsemetét (fm-ként 1—10 db. 26 cm-en felüli gyö
kérhosszal) és 500 000 tölgycsemetét (fm-ként 15—20 db,
26 cm-en felüli gyökérhosszal). A kézi kiemeléshez
összesen 19 950 munkaórára, illetve 41 300 forint mun
kabérre lett volna szükség, a géppel végzett munka
viszont csak 4087 forint munkabért és 3500 forint ára
idegen géni energiát igénvelt: tehát 32 733 forint ön
költségcsökkentést értek el vele és 18 079 munkaórát
takarítottak meg. A kiemelt csemeték gyökérzete ki
fogástalan volt.
hqri
1956orszáao^av már a csemeték 70 százalékát,
géppel, illetve igaerővel emeltük ki. A debreceni és a
szolnoki erdőgazdaságnál 100 százalékos volt a gépi,
illetve a fogatos csemetekiemelés.
Egvéb tekintetben is halad a gépesítés. A gépi sor
húzóval ni. lehetővé vált az ánolási és más (pl. vegvszeres védekezési) munkák géppel való elvégzése. A

vetés akár kézzel, akár géppel végezhető. A vetőgépek
között vannak kézi vontatásúak — külföldiek és ha
zaiak egyaránt —, nagyobb terület vetésére a SzON-28
típusú vetőgép használható, amely a V-28 erőgép hid
raulikájára van kapcsolva. A Senior-vetőgép alkalma
zásával megoldódott a hazai nyárvetés gépesítése is.
Megoldódott az eddig nehéz kézimunkával és sok költ
séggel végzett suhángkiemelés gépesítése is.
A statisztikai adatok szerint 1958—59-ben orszá
gosan
a csemetekerti vetések
30 százalékát,
a csemetekerti kapálás
40 százalékát,
a csemetekiemelés
35 százalékát,
a suháng- és sorfakiemelés
46 százalékát
géppel végezték. Ezekbe az adatokba a fogattal vég
zett munka már nincs beleszámítva.
Különösen a bajai, székesfehérvári, nyíregyházi,
gyulai, szegedi és a szolnoki erdőgazdaság jár elöl a
gépesítésben. A szegedi erdőgazdaságban az ápolást, a
suháng-, sorfa- és csemetekiemelést teljesen gépesí
tették. A szolnoki erdőgazdaságnál a vetést teljesen
kézzel végzik, az ápolás gépesítése 27 százalékos, a
csemete- és suhángkiemelésé viszont már 95, illetve
96 százalékos.
A csemetetermelési ágazat veszteséges voltát —
amelyről évek óta már annyi szó esik — kétségtelenül
nagyrészt az okozta, hogy szakembereink nem használ
ták ki a csemetekerti munkák gépesítésében rejlő le
hetőségeket. A legtöbb helyen tapasztalható munkás
hiány miatt gépesítetlen, vagy alacsony gépesítésű
csemetekertekben állandó gond a munka időben való
elvégzése, nem szólva arról, hogy a felhasznált mun
kabér arányában igen magas rezsi terheli az ágazatot.
Fafajok megoszlása

A termelt csemeték százalékos megoszlását lombés tűlevelűekre az alábbi táblázat mutatja:
Kiültethető
Kiültethető
lombcsemete
fenyőcsemete
1946
66
44
1947
79
21
1950
65
35
1951
72
28
1952
39
61
1953
53
47
1954
55
45
1955
49
51
1957
50
50
1958
57
43
1959
63
37
(1948-ról, 49-ről és 56-ról nincsenek adatok.)

A táblázat világosan érzékelteti az 1950-es évek
eJeiének-derekának nagy fenyvesítési lázát. De tükrö
ződik ebben az a tény is, hogy a túlzott fenyvesítés

baloldalon: Sorközi ápolást végez a
Fürge—3 a mendei csemetekertben. Közé
pen: A gép a csemetekertekből is mind
inkább kiszorítja a lovat — de ahol még
nincs elég gép, ott hasznos a ló is. Jobb
oldalon: 4 millió sima nyárdugvány anya
gát termeli a mendei csemetekert
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hibáit felismerve a későbbiek során már csökkent a
fenyőcsemeték termelése.
Mindaddig, amíg nem történt meg az erdőfelújí
tások és az új fásítások kívánatos elegyarányának,
illetve fafajmegoszlásának megállapítása, a csemete
termelést bizonyos fokú ötletszerűség jellemezte. A
könnyen begyűjthető magvakról és a könnyen nevel
hető csemetékből hatalmas mennyiségeket termeltek
az erdőgazdaságok, ebből az időből származnak például
az elegyetlen kőris- és juharfiatalosaink. Komoly gond
volt az egyes gazdaságoknál mutatkozó nagy csemete
feleslegek és a másutt jelentkező hiányok kiegyenlítése,
ami nemcsak többletköltségeket okozott, hanem bioló
giai szempontból is hátrányos volt. 1956 végén azon
ban már egy kivételével valamennyi erdőgazdaság ön
ellátó volt csemetében. A következő lépés az erdészetek
és — az ésszerűség határain belül — az egyes erdész
kerületek csemeteönellátásának megteremtése az egyes
erdőgazdaságokban, mindenkor a természeti adottságok
figyelembevételével.
A csemetekészletalakulása (kiültethető)
millió <lb

Év

1946.
1947.
1948.
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.

Lomb
csemete
53,0
99,7

Fenyő
csemete

113,0
129,0

27,0
25,6

193,2
560,4
191,5
326,1
288,4
263,r

103,2
223,4
292,3
287,7
238,7
270,0

248,6'
238,3}
312,5

247,3
177,3
179,9

Suháng

__
—
0,7
—
—

—.

__ X

4,8
4.7
5,3

Sorfa

Dugvány

—
___
__
___
__
—1
__
3,1
4,5

__
__
__
__
__
__
__

0,7
0,8
0,7

__
__
26,7
135,1
51,4

Bár az utóbbi években a csemeteönellátás pré
miumfeltétel volt, úgy látszik, hogy — legalábbis egyes
erdőgazdaságoknál — mutatkozott egy kis lazulás. Kü
lönösen akác csemetét és díszfenyőfácskákat termel
tek szükségtelenül nagy feleslegben, hogy az ágazat
nyereségességét meg nem engedett módon biztosítsák.
Érdekesen alakul az egyes fafajok évenkénti menynyisége. Különösen szembeötlő a nyárféléknél — mind
a hazai (tehát magról kelt), mind a nemes (tehát dug
ványozással nevelt) csemetéknél — az 1953. és 1955. év
közötti ugrás. 1953-ban 17 394 000 nyárcsemetét ültet
tek ki az állami erdőgazdaságok, 1954—55-ben pedig
már 35 milliót emeltek ki a csemetekertekből. A rezgő
nyár csemeték termelése is szépen fejlődik, a sáros
pataki erdőgazdaságon kívül ma már a szombathelyi

1600 literes vegyszeres gyomirtó tartályt szerkesztettek a Csömödéri Erdei Vasút műhelyének dolgozói. A gépi gyomirtás
sal évi 60 000 forintot lehet megtakarítani

és a soproni erdőgazdaság is jelentős mennyiségű rézgőnyárcsemetét nevel. így válik lehetővé a nyár elő
használati állományok telepítése hegyvidéki erdeinkben is.
Az akác csemeték mennyisége is változott. 1950ben az összes kiültethető lombcsemete 15 százalékát,
1953-ban 13 százalékát, 1955-ben 26 százalékát, 1958ban 15 százalékát tette ki, 1959-ben pedig 20 százalé
kát. Ezekből a számokból is látható, hogy az 50-es évek
elején jelentkező akácellenes irányzatot később — a
fásítások fokozódásával s a gyorsannövő fafajok je
lentőségének felismerésével — nagy akáctelepítések
váltották fel.
Igen érdekes változás tapasztalható a fenyőcsemetenevelésen belül. Az erdeifenyő és a feketefenvő szá
zalékos aránya a fenyőkön belül a következőképpen
alakult:
erdeifenyő csemete
feketefenyő
67
24
1950
42
1952
53
56
25
1953
26
54
1955
66
26
1958
23
1959
66
Az utóbbi években, mint látható, indokoltan hát
térbe szorult a feketefenyő, hiszen lét jogosultsága csak
a meszes, erősen felmelegedő kopárokon és az extrém
rossz homokterületeken van. Máshol az erdeifenyő sok
kal nagyobb fatömeget produkál, bár kétségtelen, hogy
csemetéjének megtermelése mindig nagyobb gondot
okozott, mint a feketefenyőé. A folyamatban levő altalajtrágyázási kísérletek egyébként azt mutatják, hogy
az altalajtrágyázással megoldott problémának tekint
hetjük az erdeifenyő-csemete homokon való megnevelését.
Egyes fafajoknál természetesen a magtermés idő
szakossága miatt is változó a csemeteszám. Például a
bükk — eltekintve attól, hogy csemetekerti nevelése
amúgyis elég nehéz — az évek óta elmaradó, csak
szórványosan és ritkán jelentkező magtermés miatt
1950-ben csak 0.5 százalékát. 1952-ben 1 százalékát,
1953-ban szintén 1 százalékát, 1955-ben pedig 0,4 száza
lékát tette ki az összes lombcsemetének.
Feladatok a csemetegazdálkodásban

Az OEF csemetetermelési szakmai utasításából
1956-ban vizsgáztak le kerületvezetőink, illetve az er
dészetek szakelőadói és vezetői. Az abban foglaltak
gyakorlati alkalmazása bizonyos mértékben már mu
tatkozik is, azonban ennek ellenére még ma is a cse
metetermelés terén van a legtöbb tennivaló. Nem
utolsósorban a veszteségesség megszüntetése, hiszen
sok erdőgazdaságnál még most is ráfizetéses ez az ága
zat s évről évre lerontja a pénzügyi eredményeket.
A bajon csak úgy lehet segíteni, ha emeljük a ki
ültethető csemete, suháng, sorfa egységnyi területre
számított kihozatalát s evvel egyidejűleg csökkentjük
a kézimunkabért és a csemetetermelést terhelő rezsit,
mégpedig a munkaigényes folyamatok gépesítése ré
vén. A csemetetermelési tervet természetesen a tény
leges szükségletnek megfelelően kell kialakítani, hogy
erdősítéseinkhez, fásításainkhoz mindenütt a helyi
adottságoknak megfelelő fafajú csemete, suháng, sor
fa álljon rendelkezésre.
Az utóbbi évek során számos olyan módszer ter
jedt el, melyek alkalmazásával több csemete kerülhet
ki egységnyi területről. Ilyen eljárás például többek
közt az ikersoros vetés, a károsítok elleni megelőző
(preventív) védekezés, a talaj táoerejének biztosítása
trágyázással és zöldugarolással. Ezek mind azt mu
tatták, hogy csemetetermelésünk egyre belterjesebbé
válik, a további fejlődés alapja megvan. Szakembe
reinken áll csupán, hogy éljenek is a lehetőségekkel.
Kopasz Margit
erdőmémök

Z«
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TÍPUSTERV

Az erdészet területén az egyik legje
lentősebb és legsürgősebb szociális
feladat az erdő gazdaságok
külső
szolgálatot teljesítő szakembereinek,
elsősorban a kerületvezető erdészek
nek s a velük azonos elbírálás alá
eső csemetekezelő, rakodókezelő stb.
erdészeknek korszerű lakással való
ellátása.
Az évente építhető erdészlakások
számát elsősorban a népgazdaság
anyagi teherbíróképességétől függően
rendelkezésünkre bocsátott beruhá
zási hitelkeret nagysága szabja meg,
mi csak ezzel gazdálkodhatunk. A
sajátos erdészeti igényeket kielégítő,
korszerű erdészháztípusok kialakítá
sa viszont elsősorban a mi felada
tunk. Éppen ezért örömmel vettük
tudomásul, hogy az Erdőgazdaság és
Faipar tavaly decemberben megje
lent „Milyen legyen az erdészház”
című cikkével alkalmat adott arra,
hogy mindazok, akiket a kérdés fog
lalkoztat, elmondhassák véleményü-

két. Meg kell azonban jegyeznünk,
hogy az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság már a múlt év folyamán
rögzítette az új erdészházak és mel
léképületeik
tervezésének
főbb
irányelveit és kiinduló adatait, így a
vitaindító cikk és a közölt hozzászó
lások egyes megállapításai időszerűt
lenné váltak. A téma felvetése ennek
ellenére hasznos volt, mert a java
solt megoldások, elképzelések és öt
letek általánosságban igazolták a
legfelsőbb erdészeti vezetés e tekin
tetben elfogadott álláspontját.
A szerkesztőség kérésére a vita le
zárásaként ismertetem a típuster
vek szükségességét, a típustervezési
programot, majd cikkem második
részében rövid összefoglalás és érté
kelés formájában választ adok az el
múlt számokban közölt hozzászólá
sokra, főleg azok kevésbé helytálló
megállapításaira, illetve pénzügyi
akadályokba ütköző elgondolásaira.

I. A típustervekről általában
Ismeretes, hogy a nagyobb szám
ban készülő, azonos rendeltetésű
épületekre, építményekre és szerke
zetekre típusterveket kell készíteni
és ezeket állami beruházások eseté
ben alaprajzi és szerkezeti módosí
tás nélkül, kötelezően alkalmazni
kell. Az erdő gazdaságok műszaki
szakemberei előtt úgy vélem, nem
szorul különösebb bizonyításra, hogy
ez az immár csaknem tíz éve ér
vényben levő rendelkezés milyen
előnyöket jelent az építési beruhá
zások gyors előkészítése és gazdasá
gos megvalósítása tekintetében.
A megfelelő és jó típustervek fel
használásával ugyanis elsősorban lé
nyegesen csökken a tervezés ideje és
költsége, hiszen a helyi tervezők
munkája csupán a kiválasztott ter
veknek és költségvetésnek az adott
helyszínen való alkalmazására szo
rítkozik. A tervezési idő megrövidü
lése folytán az erdőgazdaság hama
rább jut a tervek birtokába, tehát a
kivitelezés is előbb megindulhat.
Ezenkívül a típusterv alkalmazásá
val tervszerűbbé válik a kivitelezés
lebonyolítása is, az építkezés előké
szítési munkáihoz tartozó anyagmeg
rendelés pl. már a tervezés előtt
megtörténhet, az anyagszükségletet
ugyanis — kivéve az adaptálásból
eredő esetleges alapozási többlet
anyagokat — a típustervdokumentá
ció teljes pontossággal tartalmazza.
A típustervek szerinti kivitelezés
gazdaságosságát — az egyedi tervek
szerintivel szemben — döntő mérték
ben az eredményezi, hogy az alkal
mazott szerkezeti elemeket — vas
beton gerendákat, födémelemeket,
nyílászárószerkezeteket stb. — is ti
pizálja, egységesíti. így lehetővé vá
lik a típuselemek nagyüzemi előregyártása, s így előállítási költségük
is lényegesen csökken. A felsorolt

előnyök természetesen csak akkor
válnak teljes értékűvé, ha a típus
tervek megfelelnek rendeltetésük
nek és kielégítik az irántuk támasz
tott igényeket.
A típustervek kötelező alkalmazá
sa tehát minden tekintetben célszerű
és gazdaságos.
Ennek ellenére ma is gyakran ta
pasztalható, hogy a beruházó erdő
gazdaságok — részben sajnos a mű
szaki szakemberek is — idegenked
nek a típustervek felhasználásától
és magának a „típus” szónak a hal
latára még mindig valami kénysze
redett, rossz, erőltetett és feltétlenül
elvetendő megoldási módozatra gon
dolnak. Kétségtelen, hogy az 1950-es
évek elején kidolgozott és jóváha
gyott lakástípustervek a helytelenül

értelmezett takarékosság és a lakás
ról alkotott elavult szemlélet követ
keztében nem voltak a legsikerül
tebbek és számos vonatkozásban —
az egyes helyiségek méretei, alap
rajzi elrendezés, szerkezeti és hom
lokzati megoldás stb. — rászolgáltak
az alapos és jogos bírálatra.
Nem szabad azonban figyelmen
kívül hagyni, hogy az elmúlt 2—3
évben a lakások típustervezése tar
talmilag és számszerűleg egyaránt
ugrásszerűen fejlődött. 1953-ban pl.
mindössze 12 típusterv volt érvény
ben szabadonálló földszintes lakó
épületekre, míg 1958-ban ez a szám
24-re emelkedett, ma pedig már 40
különböző korszerű típustervből vá
laszthatják ki az erdőgazdaságok az
adott esetben a legmegfelelőbbet. A
tervek tartalmában jelentkező fejlő
dés könnyen lemérhető az erdészeti
beruházások gyakorlatában is, ha pl.
szembeállítjuk az 1951-ben kidolgo
zott, de azóta már hatálytalanított
51. IV. 045. sz. és az 1958-ban érvény
ben levő MOT. I. 1—27/58. sz. két
szobás, étkezőfülkés, közműves típus
terveket. Az összehasonlításból kitű
nik, hogy az új típusterv — lakott
helyen, városban vagy községben te
lepítve — valóban kényelmes otthont
nyújt, alaprajziig jól megoldott, s
biztosítja a megfelelő térbeli elren
dezést a különböző lakás-funkciók
számára. Aki gondosan figyelemmel
kísérte az utóbbi időben engedélye
zett típusterveket, korábbi előítélete
ellenére is megállapíthatja, hogy azok
nagy részét egyre inkább a kulturált
ság és a korszerűségre való törekvés
jellemzi. Aki tehát még ma is két
ségbevonja a típustervek értékét és
bizonyítani próbálná használhatat
lanságukat, azt könnyen illethetik a
hozzánemértés
és tájékozatlanság
vádjával.

II. Miért szükséges az erdészház típusterv kidolgozása
Az a körülmény, hogy ma már
nagy választékban állnak rendelke
zésre megfelelő típustervek, még
nem teszi szükségtelenné erdészház
típusok tervezését. A lakásfunkciók
kielégítési módja ugyanis a lakást
használóknak a társadalomban és a
termelésben elfoglalt helye és csa
ládi állapota szerint változik. Már
pedig ismeretes, hogy a lakott he
lyektől távol az erdőben élő és dol
gozó kerületvezető erdészek munkaés életkörülményei sok tekintetben
eltérnek más dolgozókétól.
Erdőgazdaságainkban az elmúlt
tíz év alatt évenként átlag 45—50
földszintes, szabadon álló lakóházat
építettünk. Ezeket a fennálló rendel
kezéseknek megfelelően az érvényes
típustervek kötelező felhasználásá
val kiviteleztük. Az új erdészházak
használatából leszűrt tapasztalatok
azonban azt bizonyították, hogy azok
magános épületként, kint a védke-

rületben nem feleltek meg az erdé
szet sajátos kívánalmainak. Emiatt
egyes erdőgazdaságoknál az a hely
telen gyakorlat alakult ki, hogy a ki
vitelezés során
gyakran megna
gyobbították a típustervek alapterü
letét, vagy megváltoztatták az épü
let alaprajzi elrendezését. Az ilyen
fajta önkényes és szabálytalan — s
tegyük hozzá: legtöbbször rosszabb
megoldást nyújtó módosítás kedve
zőtlenül befolyásolta a beruházások
önköltségét. A tervváltoztatással járó
többletkiadásokat az erdőgazdaságok
leszámolásaikban nem érvényesít
hették, tehát azok ellenértékét a
Beruházási Bank — mint költségve
tésben nem szereplő tételekét —
nem is folyósította. Ez végső soron
az építkezések veszteségességét idéz
te elő.
A tervszerűtlenség mellett az er
dőgazdálkodás egészére is káros ha
tással volt a speciálisán erdészeti ti-
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pustervek hiánya, mivel az erdőgaz
daságok a mutatkozó hiányosságok
ra való hivatkozással a legritkább
esetben építették az erdészlakásokat
a védkerületekbe. Pedig mindenki

előtt ismeretesek azok a gazdasági,
védelmi és egyéb előnyök, amelyek
abból származnak, ha az erdészek
szolgálati helyükön, az általuk kezelt
erdőkben laknak.

III. A tipustervezés előkészítő munkái
Három évvel ezelőtt az Országos
Erdészeti
Egyesület erdőfeltárási
szakcsoportja megküldte az akkor
érvényben levő típustervek alapraj
zát az erdőgazdaságoknak, azzal a
felhívással, hogy gyűjtsék össze a tí
puslakásokban élő dolgozóknak a
lakások használatával kapcsolatos
kifogásait és észrevételeit. A közvé
leménykutatás során számos erdő
gazdaság élt a bírálat lehetőségével,
s a beérkezett válaszok értékes anya
got szolgáltattak további munkánk
hoz.
Egybehangzó volt külső dolgozóink
véleménye arra vonatkozóan, hogy a
típus lakóépületek helyiségeinek —
főleg a szobáknak, a konyhának és a
kamráknak — túlságosan kicsik az
alaprajzi méretei, s az egyes helyi
ségek egymással való kapcsolata és
funkcionális elrendezése sem kielé
gítő. A melléképületnél a legtöbb ki
fogás amiatt merült fel, hogy az nem
tartalmaz mosókonyhát, kézi raktá
rát, sütőkemencét és füstölőt. A tí
pustervek hiányosságain kívül külső
dolgozóink
jogosan
sérelmezték,
hogy sok esetben elmaradt a kerítés,
a belső vízellátás és egyéb járulékos
létesítmények építése.
Az erdőgazdaságok által tett ész
revételek és javaslatok figyelembe
vételével az OEF erdőfeltárási szak-

csoportja 1958-ban két alkalommal
is foglalkozott a településektől távol
építendő erdészlakások tipizálásá
nak problémájával. A beérkezett bí
rálatok és igények mérlegelése, va
lamint az általános takarékossági
szempontokkal és a korszerű lakás
tervezési elvekkel való egyeztetése
után a szakcsoport rögzítette a ki
dolgozandó típusterv-változatokat és
a lakásépület egyes helyiségei iránt
támasztott követelményeket.
Ez képezte alapját az Országos Er
dészeti Főigazgatóság által 1959. jú
liusában az Építésügyi Minisztérium
hoz bejelentett típustervezési igény
nek, mely a következő létesítménye
ket foglalta magába:
1. kétszobás, lakókonyhás, 6 férő
helyes közműves lakóépület,
2. kétszobás + vendégszobás, lakó
konyhás, 6 férőhelyes közmű
ves lakóépület,

Az egri erdőgazdaság egyik munkásának
találmánya a Budapesti Ipari Vásáron
Lapunk múlt év októberi szá
mában „Három találmány gazdát
keres“ cím alatt részletesen ismer
tettük olvasóinkkal a nyugat
bükki erdőgazdaság gépállomásán
dolgozó szerelőmunkás, Tóth Sán
dor találmányát, a szalagfűrészfog hajtogató félautomatát. Cik
künkben szóvátettük, hogy a ta
lálmány gyakorlati bevezetése
nem halad előre mert nem akad
üzem, amely vállalná a szalagfű
részfog automata gyártását.
A találmány mostoha sorsa és
a körülötte tapasztalható huza
vona szakkörökben meglehetősen
nagy feltűnést keltett. A kérdés
tisztázása érdekében januárban
az érdekeltek és minisztériumi
kiküldöttek részvételével ankétet
tartottunk a Technika Házában,
de gyártó vállalat sajnos a mai
napig sem akadt.

Harminc esztendővel ezelőtt jelent meg
utoljára magyar' nyelvű szakkönyv a ró
zsáról, ezért hézagpótló Márk Gergely új
könyve. Az első rész tárgyalja a rózsa
fejlődéstörténetét, származását. A máso
dik rész több mint 350 fajta leírását adja
meg, míg a harmadik rész a rózsa külön
böző felhasználási lehetőségeit, elhelye
zését, szaporítását, metszését, ápolását ír
ja le. A szakszöveget 50 egyszínű és 10
színes kép egészíti ki. Elsősorban a szak
embereknek szól, de a virágkedvelő ol
vasók is könnyen elsajátíthatják belőle a
lózsatermesztés ismereteit.
318 oldal.
Ara: 48,— Ft
Kapható a könyvesboltokban, földműves
szövetkezeti boltokban és a falusi könyv
árusoknál.

3. melléképület
háztáji
gazdaság
céljára.
Igénybejelentésünket az ÉM. 1959.
decemberében jóváhagyta azzal a ki
egészítéssel, hogy komplett erdész
telepet kell tervezni, mely a lakó- és
melléképületen kívül az egyéb járu
lékos létesítményeket (kút, kerítés
stb.) is tartalmazza.
Ezután következett a típusterv
tervezési programjának kidolgozása,
mely az építmény rendeltetését, te
lepítését, elrendezését, funkcióit, be
rendezését és várható kiviteli költsé
geit foglalja magába, tehát mind
azokat az adatokat és követelménye
ket,
amelyek
nélkülözhetetlenül
szükségesek a tervezési munka el
végzéséhez. Az OEF
Kollégiuma
1960. II. 16-i ülésen jóváhagyta a tí
pusterv tervezési
programját és
egyúttal fontos elvi jellegű határo
zatokat hozott a második ötéves terv
ben előirányzott lakásépítési felada
tok végrehajtására vonatkozóan.
Hajak Gyula
(A tanulmány második részét kö
vetkező számunkban közöljük.)

A Budapesti Ipari Vásáron a
Találmányi
Hivatal
bemutató
csarnokában láttuk Tóth Sándor
találmányának mintadarabját. A

kiállításra nagyon sok újítást és
találmányt ajánlottak fel bemu
tatásra és a szakértőknek igazán
nem volt könnyű dolguk, hogy a
legérdekesebbeket válogassák ki
a nagy nyilvánosság számára. Az
egri munkás találmánya ott sze
repelt a legjobbak között.

A nyugatbükki erdőgazdaság
hoz egymásután érkeznek érdek
lődő levelek az ország különböző
erdészeteiből és fafeldolgozó üze
meiből, hogy hol és mikor lehet
vásárolni szalagfűrészfog hajtogató
félautomatát. Reméljük, az illeté
keseknek végre sikerül kapacitást
biztosítani a találmány üzemi le
gyártására. Vagy még sincs min
den rendben az elfogadott talál
mányok gyakorlati bevezetése és
az egyes szervek kooperációja
terén?
f. L.
Bolgár egyetemi hallgatók
a soproni főiskolán
A tanév végén kilenc bolgár hall
gató egy főiskolai oktató vezetésé
vel hosszabb látogatáson volt a sop
roni Erdőmérnöki Főiskolán. A lá
togatás a szófiai erdőműszaki egye
temmel tavaly létrejött együtt
működési szerződés alapján bonyo
lódott le. A megállapodás kiterjed
oktatók és hallgatók cseréjére, a ki
adványok rendszeres cseréjére, kö
zös cikkek, tanulmányok, esetleg kö
zös kutató munka kialakítására.
A bolgár egyetemi hallgatók részt
vettek a soproni tanulmányi erdő
gazdaságban fizikai munkán, főleg
tisztításokban,
más
erdőnevelési
munkákban. Két hét után megláto
gatták a kecskeméti, a budapesti és
a veszprémi erdőgazdaságot. Termé
szetesen sor kerül majd magyar
részről is hasonló látogatásra.
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Talajerőpótlás az erdőgazdálkodásban
Ha nem áll rendelkezésünkre szervestrágya,

Ma már egyre szélesebb körben terjed el az a
vélemény, hogy a gyenge, leromlott termőhelyeken
az erdő sem tudja itápanyagszükségletét a (talaj
ásványianyagainak mállásából, a lomb, kéreg és a
gallyak bomlási termékeiből kellően biztosítani. Na
gyon sok talajunk van, ahol az erdősítések fejlő
dése gyenge és sokszor ezek az erdősítések esnek
áldozatul a károsítóknak. Egyes tápanyagok szerepe
rendkívül fontos az erdő fejlődésében.
A talajok táperejének feljavítása különösen
sürgető feladat aktív humuszban szegény talajok,
illetve nagy tápanyagigényű fafajok, így a nemesnyárak, s az akác esetében. Külföldön már jóideje
kísérleteznek vele. Egyes trágyázás! eljárásokkal 25
százalékos növekedési előnyt is elértek.

©helyette nitrogén-műtrágyát adagoljunk,
gödrönként 1,5 dkg-ot, 1 dkg kálisóval.

A gyengébb talajokon nálunk is nagyon hasz
nos volna az erdősítéssel egyidejűleg gödörtalaj
trágyázást alkalmazni. A fiatalos kezdeti, gyors nö
vekedésének biztosításával legyőznénk a talaj hiá
nyosságait, a gyomosodás veszélyét és az erőtelje
sebb gyökérrendszer kialakításával elősegítenénk a
későbbi nagyobb növekedést is. A fiatal fák ellen
álló képességét is növelnénk. Humuszban gazdag
talajokon az aszályt sem sínylik meg annyira az
erdősítések.
A talaj szerkezetét és tápanyaggal való ellá
tottságát a következő módokon javíthatjuk meg:

Általános elvként tudnunk kell, hogy pétisót fő
leg savanyú talajokon alkalmazzunk, míg szuper
foszfátot nem szabad savanyú talajokon adagolni.
Vigyázzunk arra is, hogy a péti só nem keverhető
szuperfoszfáttal, még felhasználás előtt sem. Káli
sóval is csak a kiszórás előtt keverhetjük össze.
Legyünk különös figyelemmel a nitrogén ada
golására. A nitrogént a szervestrágyák egy magukban
is tartalmazzák. A talajban nagy jelentősége van, a
talaj élet kialakulásához nélkülözhetetlen. Jól be
érett talajban aztán már a mikroszervezetek is se
gítenek. Ezek képesek a levegő szabad nitrogénjét
a növények számára felvehető alakba hozni. Jó táp
erőben levő talajban nagymennyiségben találjuk
őket, pl. az azotobactereket, clostridiumokat és rhizobiumokat. Elszaporodásukhoz szervesanyagra van
szükségük. Az erdő életében emellett a gombák is
nagy jelentőséggel bírnak.
Ezeknek a szervezeteknek köszönhető, hogy a

Nitrogént gyűjtő és nagy zöldtömeget adó

O növényekkel vetjük be az erdősítendő terü
letet. Ilyen célra alkalmas a csillagfürt, vöröshere,
bükköny, borsó, bíborhere, szegleteslednek. A nem
pillangós növények közül a napraforgó és a fehér
mustár jöhet számításba. A zöldtrágyát rostosodás
előtt, virágzáskor szántjuk jó mélyre a talajba. A
nem pillangós növényekhez a beszántással egyidejű
leg nitrogén-műtrágyát is adjunk: 200 kg-ot hek
táronként. A pillangósvirágúakhoz pedig 250 kg
foszforműtrágyát. A nitrogén adagolásának nagy
jelentősége van, mert általában ez a tápanyag
hiányzik leginkább a talajokból. Hiánya sokszor
sárguláshoz vezet.
Az ültetögödör aljára szervestrágyát adunk

Ofölddel elkeverve, 35—40 dkg mennyiség
ben. Ez olcsó és gazdaságos eljárás, hatása pedig
közvetlenül a csemeték gyökerénél érvényesül, a
sorközi gyomokat nem növeli. A szervestrágya
10—15 évig ható, szivacsszerű réteget képez a gyö
kérzónában. Fontos, hogy érett legyen. Nagyon jó
hatású, ha érlelés közben m3-enként 1 q nyersfosz
fátot adagolunk a szervestrágyához. Ezzel a mód
szerrel elérjük a talaj hasznos nitrogénmegkötő
baktériumainak elszaporodását, a gombatenyészet
kialakulását, a tápanyagok feltárását, valamint a
talaj fizikai szerkezetének megjavítását.
Alkalmazhatunk kombinált trágyázást is.
Ebben az esetben a gödör alsó részébe 20
dkg érett istállótrágyát, 2 dkg szuperfoszfátot és
1 dkg kálisót szórunk.

Savanyú kémhatású talajokon alkalmazható
még a szervesanyaggal szemcsézett ún. bio
szuper-műtrágya. Ezt gyárilag is készítik, 5—6
dkg-ot tegyünk belőle egy-egy gödörbe. Ma már fo
lyékony műtrágyákat is állítanak elő. Tápanyag
hiánnyal küzdő fiatalosokban talaj szondával köz
vetlenül a gyökerekhez juttathatjuk a folyékony
műtrágyát.
Nagyon kötött, savanyú talajokon a mész
adagolása a talaj megjavításának egyik fon
tos módja.
*

fatömegnövekedés egyes talajokon, ahol évezredek
óta fatenyészet van, nem csökken és a talaj táp
anyagai általában egyensúlyban vannak.

Nézzük meg, mennyi tápanyagot vesznek fel
egyes fafajok évente kg/ha-ban kifejezve:
Fafaj
Bükk
Lucfenyő
Erdeifenyő

k2o

p2o3

14,52
8,90
7,44

13,32
8,04
4,75

N
54
45
28

CaO
96,34
71,18
28,91

Sorrendben a legigényesebbek a nemesnyárak,
az akác, kőris, szil, juhar, tölgy, gyertyán, bükk, ke
vésbé igényesek a nyír, a fenyők, a mézgáséger és a
rezgőnyár.

Előhasználati és főhasználati nemesnyártelepítéseknél javasolható a maximális növekedés bizto
sítása érdekében a suhángok részére készített min
den egyes gödörbe 8—10 kg érett szervestrágyát
adagolni. Hasonló módon értek el az olaszok 7 éves
nyárállománynál 25 m-es famagasságot és 42
cm-es mellmagassági átmérőt. 250 db/ha törzzsel és
16—20 éves vágásfordulóval 30 m3/évi növedéket
lehet kihozni hektáronként. Ezek az adatok nagy
figyelmet érdemelnek.
Kolonits József

Eger
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Agronómusaink tapasztalatcseréje
„Az erdőgazdaságok mezőgazdál
kodása amolyan kényszerű, rossz,
mint az idillikus tájakon a sár vagy
a szúnyog...“ — ilyenfajta szálló
igék kószálnak szakmai berkekben.
Nem dilletánsok tréfakedve költötte
őket, erdész szakembereink ironizál
nak így. A közelmúltban Sárospata
kon megtartott mezőgazdasági és fo
gatgazdasági tapasztalatcsere tanúlságai viszont ennek pontosan az el
lenkezőjét bizonyítják: ahol érvény
re jut a szocialista termelői gondol
kozás, ott az erdészeti mezőgazdaság
negatívumból pozitívummá lép elő.
A tapasztalatcserén az OEF-et kép
viselő Manninger Leó főagronómus

A Maulwurf kaszál

és 16 erdőgazdaság agronómusa tár
saságában bejártuk a vendéglátó sá
rospataki erdőgazdaság rózsatanyai,
rostallói és bálványosi mezőgazda
sági területeit. Sápi Viktor agronómus, Parádi Ferenc főkönyvelő, Pi
rit y Árpád főmérnök és a gazdaság
más illetékes vezetői világosan élénk
tárták, hogy mik voltak (és mik sok
felé még ma is) az alapvető hibák,
amelyek a mezőgazdasági és vele
együtt a fogatgazdasági ágazatot az
erdőgazdálkodás súlyos terhévé tet
ték. Bemutatták kezdeményezései
ket e hibák gyökeres kiküszöbölésé
re, s a máris kézzelfogható eredmé
nyeket is.
Alapvető
kérdések tisztázódtak.
Nevezetesen: az erdőgazdaságok te
repviszonyai és egyéb sajátos körül
ményei a mai modern gépesítés mel
lett is szükségessé teszik az igásállatok tartását. Ennélfogva erdészeti
mezőgazdálkodásra is szükség van.
Az állattartás ugyanis lényegesen kifize több, ha az ellátást minél inkább
a sajátunkból biztosítjuk, az abrak
és szálastakarmányok megtermelésé
vel. Továbbá: a mezőgazdasági előhasználat, az erdősítések eredmé
nyességének növelése és nem utolsó
sorban a vadetetés, mind megoldha
tatlan lenne mezőgazdálkodás nél
kül.
Kétségtelen, hogy az erdőgazdasá
goknak ez az üzemága általában
veszteséges. Az eddig mutatkozott —
és sok helyen még ma is mutatkozó
— effektiv veszteség, illetve ered
ményromlás tekintélyes százalékban
adminisztrációs hibák tömkelegéből
adódik.

Megváltozik a helyzet, ha az erdő
gazdaság nagyüzemi jellegűvé ala
kítja át mezőgazdaságát és bevezeti
a táblás nyilvántartást.
4 veszteségek okai
A sárospatakiak mezőgazdasági
ágazatának mérlege 1953-ban a be
tervezett 8000 forintos veszteséggel
szemben 206 000 forintos vesztesség
gel, azaz 198 000 forintos eredmény
romlással zárult. A rákövetkező évben
még súlyosabb: 543 000 forintos ered
ményromlás
mutatkozott.
Ekkor,
hogy megtalálják a súlyos deficit
okait, felülvizsgálták az egész mező
gazdaságukat.
Megállapították: az erdőgazdaság
mezőgazdasági területei szétszórtsá
guk, különböző talajuk, eltérő éghaj
latuk következtében más és más ag
rotechnikai eljárásokat követelnek,
így az egyes területeken adódó költ
ségek fajtája és mértéke sem azo
nos. Ahogy nem arányos a hozamok
mértéke sem a ráfordított költségek
kel. Nem lehet tényeket megállapí
tani az egyes erdészetek — s azokon
belül az egyes kerületek — jó vagy
rossz gazdálkodásáról, mert a mező
gazdasági ágazat költségeinek és ho
zamainak egybevetése az összes terü
letre vonatkozik. S így a számvitel
se tehet eleget annak az elsődleges
feladatának, hogy a szakmai irányí
tásnak adatokat szolgáltasson a gaz
dálkodás megjavítása érdekében.
Nagyüzemi gazdálkodás

Ilyen megállapítások után — mi
vel az 1955-ös év is 180 000 forintos
eredményromlást mutatott, — az er
dőgazdaság vezetősége az agronómus
és a főkönyvelő kezdeményezésére
merész huszárvágással új rendet te
remtett
a
mezőgazdálkodásban.
Nagyüzemi, táblás mezőgazdaságot
szervezett.
Az erdőgazdaság területén szét
szórtan fekvő mezőgazdasági terüle
tek javarészét illetményföldként ad
ták ki. Egy részét beerdősítették.
Egyes tartalékföldeket tanácsi keze
lésbe adtak vissza. Ugyanakkor a
gazdaság többi mezőgazdasági terü
letét három erdészet területén jelöl
ték ki egy-egy tagban. így ezeken
az összefüggő nagyobb táblákon lehe
tővé vált a nagyüzemi gazdálkodás.
5 ennek eredménye már 1956 végén
megmutatkozott; a mérleg 392 000
forintos eredményjavulást állapított
meg... Az 1957. évi eredmény pedig:
412 000 forintos javulás!
A mezőgazdaság megoszlása

A sárospataki erdőgazdaság jelen
leg 939 kh-on folytat mezőgazdálko
dást. Ebből szántóföld 840 kh, gyü
mölcsös 59 kh és tógazdaság 40 kh.
A szántóterület 53 táblára tagozódik.
A folyó gazdasági évben 51,1 százalék
kalászos, és 37,1 százalék pillangós
vetésük van. Lóhere és lucerna felülvetésük 157 kh. A gyümölcsös 95 szá
zalékban téli alma. Tógazdaságuk (a
tállyai erdészetben) ponty-tenyésztés

sel foglalkozik. Mezőgazdaságuk a ló
állomány abrak- és szálastakarmány
szükségletének 80 százalékát termeli
meg. Az erdőgazdaság 126 lófogattal
rendelkezik. Ebből 16 személyszállí
tó, 110 pedig igásfogat. A fogatok az
erdészek irányításával brigádokban
dolgoznak.
A fogatos brigádok a hegyvidéken
vannak elhelyezve, a takarmány ter
mő területektől 30—50 km távolság
ra. így elég nagy gond a lovak ta
karmányozása. A takarmányszállítást
a betakarítás idején közvetlenül te
hergépkocsikkal végzik.
Kalászos
terményeik 70 százalékát az aratás
után kévében hordják be — szintén
tehergépkocsikkal — a fogatos bri
gádok állandó tartózkodási helyére
és ott csépelik el. A hordásnak ezt a
módját már több éve alkalmazzák.
Előnye, hogy a rakodás és a felterhe
lés gyorsan történik. A gépkocsikat
nemcsak
terjedelemben,
hanem
súlyban is ki tudják használni (3,5
tonnás kocsira 30—40 kereszt rak
ható fel). További előny, hogy az ér
tékes, de nem szállítható polyva se
vész kárba. A préselés költségei
(q-nkint 6,— Ft) elmaradnak. A fo
gatok tervteljesítése az elmúlt évben
105,1 százalék volt.
A táblás nyilvántartás

A táblásítás után 1957-ben beve
zették a táblás nyilvántartást. Ezzel
biztosították a mezőgazdasági terü
letek pontos számbavételét, a vetés
tervek reális alapját és általában
megkülönböztették a tervezési mun
kát. Ez a nyilvántartás odaadóbb
munkára serkentette a kerületvezető
erdészéket, mivel látták, hogy az ál
taluk végeztetett munka gazdasági
kihatása így világosan figyelemmel
kísérhető. Továbbá módot nyújtott
arra is, hogy a hibákat a pontos
adatszolgáltatás segítségével folya
matosan felszámolják. Elősegítette a

Rendsodrás Maulwurffal

felmerült költségek és hozamok he
lyes kontírozását és ellenőrzését. Al
kalmasnak bizonyult az önköltségek
kiszámítására.
És végül lehetővé
tette a befejezetlen termelés értéké
nek, a „Mezei leltár”-nak a pontos
összeállítását.
Ezek az eredményes módszerek
nagy hatást tették a tapasztalatcse
rén résztvevő agronómusokra. így a
mindvégig baráti légkörben lefolyt
tapasztalatcsere egyben sokat ígérő
szakmai továbbképzést is jelentett.
Borvendég Sándor
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Á fűzvessző termelése
és továbbfeldolgozásra való előkészítése
A fűzvessző felhasználási területe a technika fejlődésével nemhogy
csökken, hanem még tovább növekszik.
A minél kisebb önköltség, a minőség és a kellő mennyiség bizto
sítása érdekében a fűzvesszőt külön erre a célra berendezett több holdnyi területen termeljük nagyüzemi gazdálkodással, kiváló szakembe
rek irányításával és a korszerű technika alkalmazása szerint. A talajt
rendszeresen műveljük, a növényt a károsítok ellen nagyhatású vegy
szerekkel, illetve biológiai módszerekkel védjük.
A fűzvesszőt a kosárfonáshoz megfelelően elő kell készíteni. Ez
többféle módon történhet, s ennek megfelelően kapjuk a hántolt fehér
és főzött vesszőket.
A nemes fűzvesszőt a lombhullás és a rügyfakadás közötti időben
vágjuk le a tőröl. Az így nyert vesszőt meg kell tisztítani a kéregtől
és háncstól. Ezt legjobb nedvdús állapotban elvégezni, tehát a veszszőt vagy kötegelve vízbe helyezzük, úgy hogy a víz a kötegnek az
alsó, kb. 10 cm-ét érje (felülről az 1. kép), vagy pedig gőzölésnek, illetve
főzésnek vetjük alá. Ezután villaalakú szerszámánál fejtjük le a vessző
ről a kérget (2. kép). Az így nyert hántolt fűzvesszőt a napon megszá
rítjuk (3. kép), hogy meg ne penészedjék. A megszárított vesszőt osztá
lyozzuk és kötegeljük (4. kép). A kötegelést a továbbfelhasználók igé
nyeinek megfelelően végezzük. Az 5. képen osztályozott, 10—10 kg
súlyú export fűzvessző-kötegek láthatók.
A fűzvessző termelése igen nagy jövedelmet biztosít; kát. holdan
ként átlagosan 50 q vessző termelhető, kedvező viszonyok közt évente
100 q; de csak akkor, ha a fűzvesszőt hathatósan védjük a különböző
kártevők, ellen.
A fűzvessző felhasználhatóságát és minőségét erősen csökkentette
eddig a füzormányos kártétele. Még a nagyhatású porozó- és perme
tezőszerek sem sokat értek ellene. Ez ösztönözte szakembereinket újabb
és újabb módszerek kidolgozására. Ilyen pl. a füztermelés új módszere,
amelynél a fűzvesszőt a korábbi gyakorlattól eltérőleg nem úgy terme
lik le, hogy pár centiméteres csonk visszamaradjon, mert ez a fűzor
mányos áttelelésének és szaporodásának melegágya. Most a fűzvessző
kitermelésekor a növény egész földfelületi részét kapával eltávolítják
s a továbbfeldolgozásra alkalmas fűzvesszőről később vágják le a tő
részt. A talajban visszamaradó gyökér így teljes mértékben biztosítani
tudja az újulatot, a füzormányos áttelelését viszont alaposan megnehe
zítettük. Ezt a módszert, az 1959—60-as gazdasági évben kísérleteztük
ki, s az eddigi eredmények igen biztatóak.
A kosárfonásra alkalmas fűzvessző a világ számos országában ke
resett, igen értékes cikk. Az Erdőkémia Vállalat jelentős tételekben
exportálja, az ugyancsak az OEF irányítása alá tartozó Békési Kosár
ipari Vállalat pedig fűzvesszőböl font késztermékeinek majdnem 100
százalékát exportálja, nagy mennyiségű devizát biztosítva ezzel nép
gazdaságunk számára.
A. SZ. SEVCSENKÓ:

A kukorica
A

kukoricatermesztés nemzetközi
tapasztalataiból

A. Sz. Sevcsenkónak, a nálunk is jól
ismert szovjet mezőgazdasági szakértőnek
könyve alig jelent meg Moszkvában,
máris követte a bolgár, a német, majd
a magyar nyelvű kiadás, sőt előrelátha
tóan még több nyelvre is lefordítják. A
széles-körű érdeklődés azzal magyaráz
ható, hogy a szerző úgyszólván világ
szerte összegyűjtött tapasztalatokat ad
közzé a kukorica termesztéséről és hasz
nosításáról.
Beszámol arról a fáradságos munkáról,
amelyek során sikerült a kukoricát meg
honosítani a Szovjetunió különböző öve

zeteiben, olyan tájakon is. ahol termesz
tésére azelőtt nem is gondoltak. Ismer
teti a kukoricatermesztés terén a Német
Demokratikus Köztársaságban, Lengyel
országban és az Észak-Amerikai Egyesült
Államokban elért eredményeket és ta
pasztalatokat, kísérleteket.
Részletesen
foglalkozik a magyarországi kukoricater
mesztési tapasztalatokkal.
Sevcsenkó természetesen nem szorítko
zik az események puszta leírására. Ezen
túlmenően minden esetben állást foglal,
bírálatot mond és értékel. így a külön
böző államokban összegyűjtött tapaszta
latokat valóban gyümölcsözően tárja fel.
180 oldal.

Ara: 17,— Ft

Kapható a könyvesboltokban, földműves
szövetkezeti boltokban és a falusi könyv
árusoknál.

21
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

n Faanyag

gőzölése és szárítása"

ÚJ tantárgy az Erdőmérnöki Főiskolán

de főleg az alkalmazott szárítási
és gőzölési technológiának a kor
szerűsítésével érhető el.

Az új technológia kidolgozásá
Az elmúlt évtizedben többszö helyettük korszerű szárítókat és
hoz
alapos tanulmányokat ad a
rösére növekedett faanyagunk ter gőzölőket kell építeni. A legradi
faipari
mérnökhallgatóinknak a
melése. Ez a fellendülés fokozott kálisabb megoldás valóban ez len
jelentőséglet adott a fa mechanikai ne, azonban csak a következő öté jelenlegi oktatási program. S a
feldolgozásának és nemesítésének. ves terveink folyamán épülő kor tananyag elsajátításával természe
A tudomány és a gyakorlat kap szerű üzemek keretén belül való tesen nemcsak az eljárás kidolgo
csolatának
egyes hiányosságai sítható meg gazdaságosan. Addig zására, hanem a gőzölési és szárí
tási folyamat levezetésére is ké
azonban a kutatás új eredményeit is átmeneti megoldást kell talál
nem mindig engedték érvénye nunk a jelenlegi követelmények pesek lesznek.
sülni, különösen a faanyagok szá kielégítésére. Ez pedig a jelenlegi
Kőhidi Róbert
egyetemi adjunktus
rítása terén. így vált a faanyag szárító- és gözölőberendezéseknek,
mesterséges szárítása faiparunk
egyik időszerű szervezési és’tech
nológiai problémájává. Ma a fa
anyagok gőzölésének és szárításá
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
nak területén is rá kell lépnünk a
A norvég erdőgazdaságot a mos
A
Német
Szövetségi
Köztársaság
gyors fejlődés útjára, korszerűsí
ban törvényt hoztak arról, hogy • toha természeti viszonyok ellenére is
tenünk meglevő berendezéseinket,
belterjessé fejlesztették. Az ország
1965-ig az 1958. évihez képest a fa
területének 71 .százaléka terméket
új technológiát vezetnünk be és használatot 80 százalékra kell csöklen. 5,3 százalékon folyik mező gaz
kenteni, s az átmeneti időben immegszilárdítanunk a technológiai
dálkodás és 23,5 százalékon erdőgaz
. portfával kell fedezni a szükséglet
fegyelmet.
dálkodás. A 6 millió hektáros erdő
40 százalékát.
Faiparunk két év múltán új mű
területen évente 13 millió köbméter
o
faanyagot termelnek ki, s elpből 7,8
szaki gárdával gazdagodik. Az
millió köbmétert a cellulóz- és papír
VARSÓ ZÖLDÖVEZETÉNEK ki
Erdőmérnöki Főiskola faipari mér
ipar dolgoz fel. A fatermék értéké
alakítása
befejezéshez
közeledik.
A
nököket bocsát ki kapuján, akik
nek 72 százalékát a kitermelési és
lengyel főváros körül a felszaba
felkészültségük révén sokat tud
szállítási költségek emésztik fel. A
dulás idején 10 000 hektár felújígazdaságosságot csak széleskörű gé
nak majd segíteni faipari üzeme
tatlan vágásterület és 20 000 hek
pesítéssel tudják biztosítani.
ink termelésének fokozásában és
tár hasznosítatlan homokterület
o
újabb technológiák kidolgozá
volt. A vágásterületeket az állami
sában.
Ausztriában a kormányzat 1945 óta
erdészet újította fel, a többiből
csaknem 1 milliárd schillinget volt
pedig eddig 18 000 hektárt a var
Ez év szeptemberében kerül sor
kénytelen fordítani a vadpatakok és
sói
tanács
erdészeti
osztálya
tele

többek között a faanyagok gőzö
lavinák okozta erdei károk megelő
pített be erdővel.
lése és szárítása tantárgy oktatá
zésére. De a 4135 vadpatakból 1670
o
még szabályozatlan és a 2710 lavina
sára. A faipari mérnököknek az
pályának is csak negyedrészét sike
ilyenirányú feia da tok megoldá
A Mongol Népköztársaság erdőte
rült eddig ártalmatlanná tenni.
sában is el kell igazodniok. Tud- rülete 10,4 millió hektár. Erdősült
o
sége
6,8
százalékos.
Az
erdők
nagy
niok kell, hogy gőzölő- és szárító
része a szibériai erdők folytatása, fő
AZ
ERDEI
HANGYA erdővé
berendezéseink legnagyobb részt faj a vörösfenyő. Az évi fahaszná
delmi
szerepéről
ír az egyik cseh
lat
1,2
millió
és
csak
6
százaléka
a
a második világháború előtti, ki
erdészeti
lap.
Megállapítja,
hogy
vágható fatömegnek.
sebb kapacitású termelési igények
az erdei hangya éppen olyan vé
delmet érdemel, mint az éneklő
szerint épültek. Megváltozott hely
madarak.
A lengyel erdőmunkások egészségi
zetünkben az erdőből kikerült fa
állapota — egy négytagú orvos-cso
anyag nagy részét néhány hetes
portnak 1485 személyen végzett vizs
A cseh Érchegység erdőgazdaságai
tárolás után használja fel iparunk.
gálatai szerint — hem kielégítő. A
ban igen nagy károkat okoznak a
Tekintettel a faáruszükségletek
megvizsgáltaknak csak 19 százaléká
szarvasok. Számuk több mint ötszö
nál nem találtak beteges elváltozást
röse a megengedhetőnek. Ezért a
megnövekedésére, nem tudunk
s megállapításuk szerint a munkások
prágai Lesnicka Prace a szarvasállo
nagyobb anyagkészleteket huza
43 százaléka egészségi állapotánál
mány gyors apasztását sürgeti.
mosabb ideig tárolni az anyagtere
fogva alkalmatlan erre a nehéz testi
munkára. A leggyakoribb betegsé
ken. Emiatt 50—70 százalékos
gek: köszvény, kötőhártyagyulladás,
Az NDK vadgazdasági tanácsa új
nedvességű fát kell 8—10 százalé
visszértágulás, sérv, Iszívbántálmák,

dCíiA$Á)£dx. (LChalz

kos nedv esség tartalmúra kiszárí
tani a lehető legrövidebb idő alatt.

Elavult szárítóberendezéseink és
az alkalmazott technológia korsze
rűtlensége miatt nehezen tudjuk
kielégíteni ezeket' a megnöveke
dett igényeket.
Gyakran halljuk üzemi szakem
bereinktől, hogy fel kell számolni
a korszerűtlen berendezéseket és

tüdőtágulás. Az orvosok véleménye
szerint csak az erdei munkák gépe
sítésétől várható nagyobb javulás.
o

AZ ERDŐTÜZEKRŐL közöl ér
dekes statisztikát az egyik lengyel
lap. Az erdőtüzek 34 százalékát
közlekedési eszköz (mozdony, trak
tor), 24 százalékát eldobott gyufa
és cigarettavég, 9 százalékát pedig
18 éven aluli fiatalok könnyelmű
sége okozta.

kilövési tervet dolgozott ki a háború
után elszaporodott nagyvad ivarará
nyának egyensúlyba hozatalára. A
terv nem érte el a kívánt célt, mert
a nőstényivarú vad kilövését csak 30
százalékra teljesítették, ugyanis a
vadászok inkább trófeák szerzésére
törekedtek.

Borzszőrt, vaddisznó-sortét magas
áron vesz Kőházi ecsetkészítő
Budapest,
XIII., Véső u. 5. Tel.: 206—240.
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Becsületes ember
nem vesz ki pénzt a más zsebé
ből, józan, okosan gondolkodó
ember pedig a saját pénzét sem
dobálja ki meggondolatlanul. Ez
jutott eszünkbe, amikor az utóbbi
időben meglehetősen gyakran —
legutóbb a faipari igazgatók és fő
mérnökök főigazgatósági értekez
letén —• a művezetők felelősségé
ről és magatartásáról hallottunk.
„Nem követelik meg elég szigo
rúan a műszaki és technológiai
előírások betartását.” — „Nem
akarják vagy nem merik elvtársi
szóval figyelmeztetni, ha azok
könnyebben veszik a biztonsági
előírásokat.” —• Napnál világo
sabb, hogy az ilyen „elnézések”,
„jóemberkedések”, — magyarul
szólva: hanyagságok —• igenis,
pénzt vesznek ki a dolgozók zse
béből, s az is kidobálja pénzét az
ablakon, aki elnézi a mulasztáso
kat. A balesetek, a géprongáló
dások,
üzemzavarok — mind
olyan tényezők, amelyek a terme
lés folyamatosságát veszélyezte
tik, ha ugyan nem járnak súlyo
sabb következményekkel, nem
követelnek emberéletet áldozatul,
mint nem is olyan régen az
Északmagyarországi Fűrészeknél,
ahol az egyik dolgozó az üzem
vezető szeme láttára akarta fel
tenni a szíjat a mozgó transz
misszióra s a gép halálra roncsol
ta. A termelést, a munkát gátló
körülmények, még ha nem is tör
tént baleset, legtöbbször már a
legközelebbi bérfizetéskor érezte
tik hatásukat, de legkésőbb a
nyereségrészesedésnél
okoznak
szomorú csalódást. Tavaly a gaz
daságos termelés átlag 15,6 napos
nyereségrészesedést eredménye
zett a faiparban — úgy gondol
juk, senki sem akad a szakma
dolgozói között, aki ne akarna az
idén is legalább ugyanennyit ha
zavinni. De annak sincs akadá
lya, hogy többet. Ügy azonban
semmiesetre sem „hizlaljuk” a
nyereségrészesedési alapot,
ha
szemet húnyunk a lazaságok, fe
gyelmezetlenségek, a baleseti ve
szélyek láttán. A fegyelem, a
technológiai és biztonsági előírá
sok betartása és betartásának
megkövetelése — munkásvéde
lem, ez pedig munkatársi és elv
társi kötelesség egyaránt.

erdőben. Alaposan megizzadtam,
hiszen a magas fákkal és sűrű alj
növényzettel határolt utat telibe
kapta a melegen sütő koradélutáni
nap.
Hosszas gyaloglás után egy ke
resztnyiladékon balra fordultam. Itt
már a fák árnyat vetettek az útra,
s ez sokkal elviselhetőbbé tette a
nyári forróságot. Megálltam, hogy
nézelődjek és — ami minden erdő
járó embernek szokása — egy kissé
hallgatóztam a nagy csendben A
fák levele nem mozdult, mert szél
nem fújt, így zaj sem volt. A fű itt
az árnyas fák alatt nem fonnyadt
meg a nagy melegben sem. Egy ma
gányos fácánkakas sétált át a nyila
dékon. Megállt az úton, a porban
fürdött. Jólesőn nyúlt el, szárnyai
val kavarva magakörül a port, egész
kis felleget verve. Egy kis idő múl
tán felállt, megrázta magát és be
ment a fák közé, eltűnt.
Tovább várok és hallgatózok. Egy
feketerigó röpköd a vörösgyűrű so
mok között, majd ez is eltűnik.
17 gyszer a csendben erősebb zajt
hallok. A távolságot becsülve
hatvan-nyolcvan méterre lehet va
lami. Ismét zörög. Ez őz lehet, de
vajon bak-e vagy suta? Megint zö
rög, de csak egyedül. Bizonyos, hogy
bak. Óvatosan letéptem egy fűszá
lat. Sokáig helyezgetem, hogy jól
álljon, majd kétszer-háromszor meg
fújom. Nagyszerű gidahangot adott,
mire a bak közeledő lépéseit hal
lom. Állok és várom. Megint fújok
egyet, ismét közeledik, de baloldalra
eltér. Mozdulatlanul állok. Figyelek!
A bak balra megy, de lépéseiről
ítélve nem bizonyos a hang irányá
ról. Megáll, semmi zörej. Ismét sí
polok, mire futó lépéseket hallok,
de most már közeledik. Az izgal
mam egyre fokozódik a lépések kö
zeledésére. Szemmel kísérem a han
got, de még nem látom az őzet. Már
csak negyven méterre lehet. Megáll.
Várok egy keveset, de mivel nem
indul, ismét sípolok. A bak megin
dul. Mozdulatlanul állok, lövésre
elkészítve puskámat. A bak egy tisz
táson előtűnik. Előttem halad jobb
ra, talán harminc méterre. Megáll
és figyel. Az ágak közül nem tu
dom az agancsot jól megfigyelni,
mert a fejet levelek rejtik. Áll és
figyel. Nem vesz észre, mert engem
egy fa takar; szelet sem kap, mert
a levegő meg sem rezdül. Megint sí
polok egy rövidet. Most látom, hogy
tisztában van a hang irányával. Két
nagy szemét rám emeli, de úgy lát
szik a fatörzs részének néz engem
is, mert megindul. Kis kerülővel jön

felém, jobbra hajló kört ír le. Sze
memet a földre irányítom, hogy te
kintetünk ne találkozzék. Már csak
huszonöt méterre van. Látom, hogy
fiatal, nagyon jónak ígérkező villás
bak. Már el is engedném, de most
más jut eszembe.
I > égi vadászoktól már többször
J-*-hallottam, hogy ha az ember a
közeledő vad szemére néz, az azon
nal észreveszi. Itt egy alkalom a ta
pasztalat gazdagítására. Lemondok a
lövés lehetőségéről, hiszen nagyon
fiatal és jó bak.
A közeledő bak szemére nézek,
mire az hirtelen megtorpanva meg
áll és felém néz. Ismét a földre né
zek. A bak egy ideig áll, majd meg
indul a hang irányába. Néhány lé
pés után megint szembe nézek vele,
megint idegesen megáll. A földre
nézek, így a szemem nem tükröz
vele szemben. Néhány másodpercig
áll, majd újra megindul. Most már
mindent jól kivehetek rajta. Látom
az agancsot, a körmeit, az orrlyuka
kat. Egészen közel jön hozzám. Már
csak tíz méter. Közeledik, már csak
hat méter. Hirtelen felemeli a fejét,
észrevesz. Mozdulatlanul állok. Nagy
szemei az ijedségtől kitágulnak,
majd egy erőset riasztva megiramo
dik visszafelé.
Nem mozdulok, várom hogy el
távolodjék. Gyorsan el is tűnik, sűrű
riasztások közben.
A riasztásokra a nyiladék másik
oldalán levő erdőrészből szarvasok
törtetnek ki és futnak el. A nyila
dékon egy róka suhan át, lapulva,
mint aki érti, hogy az őz egy fegy
veres ember jelenlétéről adott hírt.
Feketerigók röpködnek ijedten egyik
fáról a másikra. Egy pillanat alatt
megmozdult az erdő, pedig egy perc
cel előbb még csendet és békét mu
tatott. Zörgés minden oldalról.
sendben, mozdulatlanul állok
és olvasok a körülöttem elterülő
hatalmas nyitott könyvből, a termé
szetből. Minden zörejnek megvan a
maga jelentősége. Veszélyt közvetí
tett az őzbak és ebben a veszély
ben nem kételkedik az erdő egyet
len lakója sem. Várok. Egy-két perc
múlva elcsendesedik minden. Most
már én is megindulok és örülök,
hogy ilyen szép fiatal bakot láttam.
Szerencsés lesz, aki 4—5 év múlva
elejti.
Az őzre gondolok, de bizonyos va
gyok benne, hogy ő is rám gondol.
Mindketten az erdőben érezzük jól
magunkat.
Nagy Mihály
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A közelmúltban nagysikerű erdész
majálist rendezett a zamárdi erdő
gazdaság szalasztópusztai erdészete.
Nemes célokat tűztek maguk elé, be
vételükkel a Nagykovácsi Nevelőott
hon munkáját kívánták segíteni. —
Paty Ferencné kerületvezető erdész
felesége szervezte meg a szép ün
nepséget. A Nevelőotthon 15 növen
déke adott színvonalas műsort, majd
az Erdész Színpad tagjai adtak esztrád műsort a majális népes közönsé
gének.

Kitüntetés. Az Országos Erdészeti
Főigazgatóság vezetője az erdészkép
zés fejlesztése érdekében a levelező
oktatás terén kifejtett lelkiismeretes
és eredményes nevelő munkája elis
meréséül Németh Ferenc igazgatóhe
lyettest és Szőke Dezső tagozatvezető
tanárt (Szegedi Erdészeti Technikum),
valamint Farkas Imre csoportvezető
tanári; (Erdészeti Technikum, Sopron)
az Erdészet Kiváló Dolgozója kitünte
tésben részesítette.
Kinevezés. Az OEF vezetője Bogyay
László erdőgazdasági felügyelőt a Bu
dapesti Állami Erdőgazdaság főmér
nökévé nevezte ki. — Ugyancsak a
Zemplénhegységi Állami Erdőgazda
ság főkönyvelőjét, Parádi Ferencet
munkakörének ellátása alól felmen
tette és egyidejűleg az OEF főköny
velőségének revizori osztálya vezető
jévé nevezte ki.
Áthelyezés. Az OEF vezetője Bene
dek Attilát, a főigazgatóság anyag
gazdálkodási főosztályának vezetőjét
ezen beosztása alól — eddig végzett
értékes munkája elismerése mellett
— 1960. május 31. napjával felmen
tette és áthelyezte a Soproni Erdő
mérnöki Főiskolára, a főiskola erdő
használati tanszékére történt egyete
mi docensi kinevezése folytán.
Önálló anyaggazdálkodási osztály
alakult a főigazgatóságon. Az OEF
vezetője a főigazgatóság anyaggazdál
kodási főosztályát 1960. május 31-ével
megszüntette, egyidejűleg az értékesí
tési teendők ellátására önálló anyag
gazdálkodási osztály felállítását ren
delte el. A megszűntetett főosztály
ellátási feladatkörét pedig az ÉRD
ÉRT hatáskörébe utalta.
Új tanszékek az Erdőmérnöki Fő
iskolán. A faipari szak oktatására két
új tanszék kezdi meg működését ez
év július elsejével. A mechanikai
tanszék feladata a mechanikai és a
gépelemek tudományszakának okta
tása s az ezzel kapcsolatos tudomá
nyos munka végzése, a fatechnológia
III. tanszék feladata a bútorgyártás
ban, ajtó- és ablakgyártásban a fa
ipari technológia tudományszakok
oktatása s az ezekkel kapcsolatos tu
dományos munka végzése.

Súlyos baleset érte az ÉRDÉRT
Vállalat lőrinci rönktelepén Hermann
Anna 15 éves bemérő lányt. A vizs
gálat megállapította, hogy a fiatal
lány társnőivel együtt salakkal do
bálta a vagonrakodó munkásokat. Az
egyik rakadómunkás, megelégelve a
felelőtlen játékot, egy drótdarabbal a
lányok felé sújtott. A drót Hermann
Anna jobb szemébe csapódott és sú
lyosan megsértette. A fegyelmi fele
lősségre vonás folyamatban van.
Petróleummal akarta feléleszteni a
tüzet Csuhái Margit, a bogácsi erdé
szet mezőkövesdi csemetekertjének
időszaki dolgozója. A petróleumos
kanna felrobbant, a lángok belekap
tak a lány ruhájába. Csuhái Margit
a miskolci kórházban belehalt sérü
léseibe. A vizsgálat megállapította,
hogy a csemetekert dolgozói nem ré
szesültek tűzrendészeti oktatásban.
Az egri erdőgazdaság igazgatója a
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fegyelmi vizsgálat alapján Szögedi
László csemetekertkezelőt a tűzren
dészeti oktatás elmulasztása miatt
írásbeli megrovásban részesítette és
termelési prémiumának 25 százalékát
megvonta. A tűzrendészeti oktatás
ellenőrzésének elmulasztása miatt fe
lelősség terheli Kékesi István erdé
szetvezetőt és Simái Jenő tűzrendé
szeti felelőst is, ezért évi prémiumuk
10, illetve 15 százalékát megvonta az
igazgató.
Halálosvégű baleset. Munkábalépése tizedik napján, június 17-én ha
lálos kimenetelű baleset érte a tiszacsegei erdészetnél Molnár József 63
éves időszaki munkást. Molnár József
gallyakat sarangolt, amikor a közel
ben szálfákat húzó ló megriadt, a sarangolás helye felé futott és a von
tatott szálfa vissza vágódva össze ron
csolta Molnár József bokacsontját. A
debreceni sebészeti klinikán altatás
közben műtétet végeztek Molnár Jó
zsefen, de nem sokkal a műtét után
szívbénulásban meghalt. A baleset
miatt a debreceni erdőgazdaság veze
tősége fegyelmi vizsgálatot rendelt
el Kovács József kerületvezető erdész
ellen, mert a szálfahúzatást egy 16
éves fiú végezte, holott fiatalkorút
nem lett volna szabad beosztani az
üzemi fogat mellé.

Az asztaliteniszben is szép ered
ményeik vannak; a vasútüzem és a
sándorréti erdészet a tavasz folya
mán rendezte meg házi bajnokságát.
Felhívás az agyagkoronglövőkhöz

Élénk sportélet
a parádfürdői erdőgazdaságban

Sokirányú és igen élénk sportélet
alakult ki a parádfürdői erdőgazda
ságnál. Holló Vilmos sportszakosz
tályi vezető a sakkozók, a céllövők,
a labdarúgók, a kézilabdázók és a
röplabdázók eredményeiről tud szá
mot adni.
Az erdőgazdaság sakkcsapata a
Heves megyei bajnokságban a har
madik helyen végzett. Az erdőgaz
daság saját bajnokságában 72-en in
dultak és az elődöntők után az év
második felében rendezik meg a
házi bajnokság döntőjét. Tevéke
nyen bekapcsolódinak a Heves me
gyei sakszövetség munkájába és
remélik, hogy sikerül Mátraházán
egy vegyes mesterversenyt létre
hozni. Jelenleg már két elsőosztályú
sakkozója is van az erdőgazdaság
nak: Szalay István erdészetvezető
(Sándorrét) és Tóth Pál szalagfűvészes (Recsk).
Tervbe vették kispuska-lőtér épí
tését és a céllövő szakosztály mun
kájának kiszélesítését. A központ
„öreg fiúk” labdarúgó csapata több
barátságos mérkőzést játszott. A
mátrafüredi és gyöngyössolymosi
MEDOSZ kézilabda csapatnak az
erdőgazdaságiak képezik a gerincét,
és ha nem is teljes sikerrel, de sok
szép eredménnyel vett részt az erdő
gazdaság kosárlabda csapata a me
gyei I. osztályú bajnokságban.

A mátrai állami erdőgazdaság
mátrafüredi erdészetének agyagko
ronglövő szakosztálya felhívással
fordul
valamennyi
erdőgazdaság
sportlövő kedvelő dolgozójához, hogy
egy erdőgazdaságok közötti agyag
koronglövő verseny megrendezése
céljából jelentkezzenek erdőgazda
ságaik szakszervezeti bizottságánál,
ahonnan a jelentkezéseket a verseny
időpontjára vonatkozó javaslattal
együtt megküldik a mátrafüredi er
dészeti sportkör részére.
A verseny helye Mátrafüred.
A verseny jellege 25 korongos,
egyéni,
tehetségkutató
verseny.
Használható bármilyen kaliberű és
rendszerű sörétes vadászfegyver 12es söréttel töltött tölténnyel.
Esetleges elszállásolásról és étkez
tetés biztosításáról az erre vonatko
zó igény előzetes bejelentése alap
ján a mátrafüredi erdészeti sportkör
térítés ellenében gondoskodna.
Részt vehetnek az érvényes fegy
vertartási engedéllyel rendelkező er
dőgazdasági dolgozók. Szükséges lő
szerről a versenyző saját maga gon
doskodjék. A versenyt Mátrafüreden
a Mavosz támogatással megépített
„Skeet” lőpályán bonyolítják le. A
versenyt előkészítő koronglövő szak
osztály a verseny időpontjául au
gusztus 20—21-ét javasolja.
A meghirdetett versennyel kap
csolatos minden kérdésben felvilá
gosítást, tájékoztatást ad P ó ka Já
nos erdész, Mátraháza, Heves me
gye.
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A parádfürdői erdőgazdaság dolgozói
a termelőszövetkezetekért
A Mátra északi oldalán, a he
gyek és dombok között sok most
a gond és a nehézség. A pétervásári járás termelőszövetkezetei
tavasszal alakultak, azelőtt egykettő volt csak az egész „Palóc
országban”. Ügyes, szorgos nép
lakja ezt a vidéket, de csak más
képpen kell gazdálkodniuk 500,
meg 1000 holdon, mint a régi kis
egyéni parcellákon. Egyelőre ke
vés a gép és hiányzik a gyakorlat.
A szervezés befejezése után,
amelyben az erdőgazdaság dolgo
zói derekasan részt vettek, az er
dészek nem hagyták magukra a
termelőszövetkezeteket. A gazda

ság központjában nyolctagú bri
gád irányítja szervezetten a pat
ronáló mozgalmat. Mindig ott se
gítenek, ahol a legnagyobb szük
ség van rá.
A pétervásári Ezüst Kalász ter
melőszövetkezetbe járnak ki a

leggyakrabban, de segítenek sok
szor más községekben is. Az erdőgazdaság időnként nélkülözni tud
ta a Maulvurfot, de nem volt hoz
zá gépész. Sebaj, mondták a gép
kocsivezetők, és felváltva mentek
el szénát kaszálni. Ha idejében
nem segítenek, 30 holdon vénül
meg, szárad el a fű. Több, mint
CÍMKÉPÜNK:

A kaposvári vándorgyűlés résztve
vőinek egy csoportja a zselicségi
tanulmányúton.
(Jerome René felvétele)

100 hold kukoricát kapáltak meg
az erdészek, 150 hold árpára és
búzára kötöttek aratási szerző
dést, s az erdészet vontatói gumi
kerekes pótkocsikkal segítenek a
hordásban.
De a szántással is törődnek. Ki
csi a gépállomás, kevés a gép, a
tsz-fogatok sem győzik. Az erdé
szet 500 hold középmély szántást
vállalt, öt lánctalpast irányítottak

a termelőszövetkezetekbe. A vál
lalást teljesítik, sőt ha kell, egy
kis ráadást is csinálnak.
Fent északon, a hegyek mögött
később indulnak a cséplőgépek,
búzát és árpát csépelnek még ak
kor is, amikor az Alföldön már a
herét is elfeledték. Az erdőgazda
ság négy cséplőcsapatot állított ki

nyolcvan fővel s ezenfelül a gép
állomásokat is kisegíti gépkeze
lőkkel.
— Mindez már több, mint patronálás — jegyeztem meg.
— Lehetséges, ezen már mi is

A sárospataki erdőgazdaság pálházi gép
telepén a szabad ég alatt ázik és rozs
dásodik egy komplett tűzifaközelítő be
rendezés, összes tartozékaival együtt. Az
erdőgazdaság szerint a berendezést évek
óta mindenfelé ajánlgatják, de eddig még
nem akadt olyan erdőgazdaság, amelyik
igényt tartana rá. Vajon így van ez, és
ha igen, miért?

tanakodtunk, de nem hagyhatjuk
őket cserben — válaszolja az erdő
gazdaság igazgatója. — Az Ezüst
kalász tsz-ben kevés a munka
bíró ember, az öregek nem bírják
elvégezni a legsürgősebb munká
kat. Később majd könnyebb lesz,
kapnak gépeket, meg majd viszszajönnek a faluba azok is, akik
a tavasszal elvándoroltak. Egye
lőre segítünk, ez a kötelességünk.
F. L.

A SZÁRÍTÁSI KAPACITÁSRÓL
sokat kellene írni és beszélni. Le
mezüzemeinknek ez az egyik leg
szűkebb keresztmetszete. Nem véletlenség tehát, hogy a szárító be
rendezéseknél jóformán minden va
sárnap túlóráztatni kell. A Furnírés Lemezműveknél érdeklődtünk a
szárító kapacitás bővítésének lehe
tőségeiről. Most valóban új szárító
gép beszerelésével komoly lépést
tesznek előre abban az irányban,
hogy ezen a gondon valamennyire
segítsenek. Közben viszont a mintegy
háromhónapos gépcsere időszaká
ban számolni kell nagyjából 50 szá
zalékos csökkenéssel a szárító be
rendezések teljesítményének alaku
lásában. így tehát csak az év vége
felé várható ebben a vonatkozásban
az eddiginél előnyösebb helyzet ki
alakulása. Szorosan hozzátartozik a
szárítás problémájához a széküléstermelés növelésének feladata. Erre
a célra csupán egy elavult, úgyne
vezett toronyszárító áll a FURLEM
rendelkezésére: minden évben be
tervezik ennek az elavult berende
zésnek a leváltását, de egyelőre a
végleges tervből évről évre kimarad.
Hozzájárul a szárító-kérdés gyöke
res megoldásához a kazánok álla
potának feljavítása is, illetve meg
felelő számú korszerű kazán beállí
tása, mert enélkül a kapacitás növe
lése csak bizonyos határig lehetsé

ges. Nem vitás, hogy ezt a sokfelé
ágazó, komplex és igen jelentős kér
dést állandóan napirenden kell tar
tani nemcsak a FURLEM-ben, ha
nem a többi üzemünkben is.
»
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/\z erdőművelési tevékenység új rendje
Az Országos Erdészeti Főigazgatóság újonnan sza
bályozta az erdőgazdaságok erdőművelési tevékenysé
gét és kiadta Az erdőművelés elszámolási rendje és
ügyvitele című utasítást.
Az új rend végleges kialakítása előtt a Főigaz
gatóság valamennyi erdőgazdasági és erdőrendezési
szervnek megküldötte az utasítás tervezetét, hozzászólá
sokat kért és az új rendbe szervesen beilleszthető, el
fogadható javaslatokat be is építette az utasításba.
Kérdés, hogy miért volt szükséges az erdőműve
lés, illetőleg az erdősítések terén új rendet kialakí
tani.
Az erdők állami tulajdonba és Kezelésbe vétele
előtt a tulajdonosok nem sok anyagi áldozatot hoztak
az erdőfelújítás, az erdőtelepítés és a tisztítás terén a
szakszerű erdőgazdálkodás érdekében. Céljuk az volt,
hogy az erdőből a faanyagot kivegyék, de a jövő állo
mány érdekében költséget ne kelljen vállalniuk. így
romlott el fokozatosan erdeink állapota, sárjeredetű
állományok keletkeztek, az erdők feltárása elmaradt
és új erdőterületeket nem létesítettek.
A felszabadulás után néhány évig még a háború
pusztításait kellett az országnak eltüntetnie, de ahogy
népgazdaságunk egy kissé megerősödött és fokozato
san tovább fejlődött, az erdőgazdaságok mind több és
több hitelt kaptak az elhanyagolt vágásterületek, a
parlagok és erdőtelepítésre átvett területek erdősítési
munkáira.
Az esztendők folyamán mindig újabb és újabb
rendeletek, szakmai utasítások jelentek meg a szük
ségeshez mérten és a fejlődés következményei szerint.
Természetes, hogy az évek során nem alakulhatott ki
egységes, mindent átfogó, a távlati tervezéstől az el
számolásig és a statisztikáig mindent magában fog
laló rend az erdőművelés terén.
Az erdősítések terén a termelési érték eddig a
felmerült összes közvetlen költség, az erre eső rezsi
és az ezek után felszámítható 3 százalékos nyereség
volt. Az erdőgazdálkodás időközbeni megerősödése
folytán ez az eddigi ráfordításos elszámolási rendszer
nem tartható fenn tovább már csak azért sem, mert a
szakmai fejlődést sem szolgálta teljes mértékben.
Mindezek a körülmények és a második ötéves terv
időszak közeledte most tette szükségessé és alkalmassá,
hogy felülvizsgáljuk az eddigi rendszert és az eddigi
tapasztalatokat felhasználva időtálló, egységes rendet
léptessünk életbe.
Az erdősítések az üzemterv szerves részei

Első és alapvető szükségesség volt, hogy az erdő
művelési teendők, illetőleg az erdősítések és természe
tes felújítások kötelezettségként való előírása és a
sikeres erdősítések folyamatos nyilvántartása teljes
mértékben az erdőgazdasági üzemtervekben, illetőleg

annak valamely tartozékában legyen lerögzítve és ve
zetve. 1958-ig ilyen értelmű nyilvántartás nem folyt,
azóta az úgynevezett törzskönyvek szolgálták ezt a
célt, de vezetésük nehézkes volt. Az erdősítések alap
tervezését viszont az üzemtervben és az alapokmá
nyokban is végezni kellett, kettős adminisztrációval.
Az új rendben mindezeket egységbe fogja a Rész
letes erdősítési terv és nyilvántartás, mely az üzem
terv tartozéka. Ebből a nyilvántartásból évenkint meg
lehet tudni, hogy milyen az erdősítések állapota köz
ségenként, erdészetenként és az erdőgazdaságra vonat
kozóan, de erdőrészletenként is látni lehet az erdő
felújítás vagy erdő telepítés, vagy állománykiegészítés
tervezését, az elvégzett munkát, annak sikerességét és
a még fennálló erdősítési kötelezettséget.
Az új rendnek tulajdonképpen ez a terv és nyil
vántartás az alapja, ebből épül fel azután az éves
tervezés és elszámolás is.
Egységáras elszámolás

A ráfordításos elszámolási rendszer helyett októ
ber hó 1-étől az egységáras elszámolás kerül beveze
tésre valamennyi erdőgazdaságnál. Ez azt jelenti, hogy
minden hektár sikeres er döfelújítás ért, erdőtelepítés
ért és állománykiegészítésért a termelési értéknek
megfelelő meghatározott forint összeget kap az erdő
gazdaság.
Az egységárak különböznek egymástól. A befeje
zett erdősítéseknél magasabbak és két minőségi osz
tályra szólnak, a befejezetleneknél alacsonyabbak, mi
nőségi különbség nélkül, ez tulajdonképpen előleg a be
fejezésig. Egységár jár nemcsak a sikeres mesterséges
erdősítésért, hanem a természetes felújításért is. Mind
a befejezett, mind pedig a befejezetlen erdősítéseknél
rossz minőségi osztály is van, de ilyen erdősítés után
nem jár egységár.
Minősítés és átvétel

Rossz minősítésű, tehát nem megfelelő az erdősí
tés vagy a természetes újulat, ha:
1. az erdőrészletbe az előírt főfafajok nincsenek
olyan mértékben jelen, hogy az erdőnevelés során, a
rudas kor végére pótlás nélkül kialakítható lenne a
tervezett fafajösszetételű állomány;
2. ha kivitelezési hibák — például elégtelen talajelőkészítés, rossz minőségű ültetési anyag, hibás ülte
tés, az ápolás elhanyagolása stb. — és károsítások kö
vetkeztében az állomány további sorsát is veszélyez
tető mértékben csökken, vagyis áll az erdősítés, illetve
újulat fejlődése;
3. ha a sár jak, cserjék, lágyszárú növények előre
törése, illetőleg elhatalmasodása jelentősen akadá
lyozza, vagy veszélyezteti az állomány növekedését.
A természetes felújításoknál ugyanezen szempon
tokat kell figyelembe venni, különösen kiemelve, hogy
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felszabadító Uszítással kell biztosítani a főfafajok elő
írás szerinti jelenlétét és a fiatalos fejlődését.
Hogy az erdősítések sikeressége és minősége meg
állapítható legyen, évenként a helyszínen be kell járni
valamennyi az évben befejezett és még befejezetlen
erdősítést és meg kell állapítani azok műszaki készült
ségi fokát, illetőleg állapotát.
Ilyenformán évenkint bírálat alá kerül az erdő
gazdaságok, erdészetek, de még az egyes erdészkerüle
tek és munkacsapatok munkája is és a felhasznált
költségekkel szemben megállapítást nyer — az egység
árakkal számolva — munkájuk értéke.
A III. osztályú, rossz erdősítések ismertetett minő
sítési elvei, s az I. és II. osztályú erdősítéseknek az
utasításban megszabott feltételei mutassanak irányt az
erdőgazdaságok dolgozóinak. Az erdősítéssel és termé
szetes felújítással kapcsolatos minden munkát ezek
figyelembevételével kell végeznünk.
Az erdősítések, felújítások helyes kivitele

így kell végezni már a tervezésnél a termőhelynek
legjobban megfelelő fafajok megválasztását. De igen
fontos a legmegfelelőbb talaj előkészítés megállapítása
is, hogy minél jobban biztosítva legyen az erdősítés si
keressége és a fiatalos fejlődése.
Gondosan kell megválasztani a csemeték és mag
vak származási helyét is, hogy a körülményekhez leg
jobban alkalmazkodó fajtaválasztások kerüljenek elül
tetésre, elvetésre. Az erdősítések sikeressége tehát szo
ros kapcsolatban áll a mag- és csemetetermeléssel. Itt
kell megemlíteni a csemetékkel való gondos bánás
módot a kiemeléstől az elültetésig.
Feltétlenül mindig mérlegelnünk kell, mennyi le
gyen a hektáronkénti csemeteszám, hogy erdősítésünk
mielőbb sikeresen befejeződjék és minél kevesebb
pótlásra legyen szükség. Ezzel költségmegtakarítást is
érhetünk el és hamarább kaphatjuk meg az erdősítés
értékét.
Az utolsó pótlás után két tenyészeti időnek kell
letelnie, hogy az erdősítést befejezettként át lehessen
venni, de akkor is csak ha megvannak az előírt fő
fafajok, ha a fiatalos kellően ápolt és ha a termőhely
nek megfelelően fejlődik. Ezért az ápolásokat és fel
szabadító tisztításokat évenkint rendiszeresen el kell
végezni. Nem elég, ha az erdősítést csak a tervezett be
fejezés évében ápoljuk és az előző években elhanya
goljuk, mert ebben az esetben az ápoltság meglesz
ugyan, de a fiatalos fejlettsége gyenge lesz.
A természetes felújításokat külön kell említenem,
mert ezek ápolása már felszabadító tisztítás. Az újulatot már megjelenésétől fogva figyelemmel kell kísérni,
el kell végezni a tisztítást, és szükség szerint pótolni is
kell. Az eddigi rendszerben a természetes felújításokra
általában nem sok gondot fordítottak az erdészetek,
bár a felmerült költségek megtérültek. Az új elszámo
lási rend, illetőleg a mesterséges erdősítéssel azonos
egységár lehetőséget ad, hogy az újulatok is gondos ápo
lásban, nevelésben részesüljenek már az idős állomány
kitermelésétől kezdve. De az új egységár nemcsak le
hetőséget ad az újulat folyamatos, szakszerű ápolására,
hanem meg is követeli, hogy elvégezzük a szükséges
munkákat. Ha ezek elmaradnak, a fiatalos csak rossz
nak minősíthető mind a befejezetlen, mind a befejezett
természetes felújítások esetében.
Az állománykiegészítések — második koronaszint
képzés — üzem tervi előírását felül kell vizsgálni és
csak ott kell megtervezni, ahol az szakmailag indokolt.
Az alátelepítések gondozására is súlyt kell helyezni. Az
elmúlt időszakban sok állománykiegészítő alátelepítés
nem felelt meg a célnak.
Itt kell még azt is megemlítenem, hogy a véghasz
nálati áttelepítéseknél is fordultak elő hibák, különö
sen az, hogy első egyenletes bontás után az egész meg
bontott területen erdősítést végeztek. Ennek azután az
lett a következménye, hogy vagy a csemeték sínylőd
tek, vagy pedig az idős állományt kellett idő előtt kiter
melni.

Az új utasítás általánosan kimondja, hogy csak
egész erdőrészletek vehetők át befejezett erdősítésként,
vagy természetes felújításként. Erre a szabályra azért
van szükség, mert gyakran több erdőrészlet felújítá
sába vagy telepítésébe kezdenek bele, de azután abba
hagyják. így szétszórtan, elaprózva folynak a munkák
s ennek következtében szakmailag gyenge is a végre
hajtás. Az erdőrészlet teljes területének mielőbbi befe
jezésre való előkészítése természetesen nem azt jelenti,
hogy például a lassan induló tölggyel egyidejűleg vi
gyünk be gyorsabb növekedésű elegyfafajt, amely az
után a tölgyet elnyomja.
A vadkárosításról

Külön kell szólni a vadkárosításról, amely idén kü
lönösen nagymértékű volt. Az erdőgazdaságok utasítást
kaptak, hogy a vadlétszámot vizsgálják felül és a szük
séges létszámapasztást 1961 végéig hajtsák végre. Nem
elég azonban a létszámapasztás egyoldalú végrehajtása,
hanem gondoskodni kell a vadtenyésztés feltételeiről is.
így a téli etetésről, vadföldek létesítéséről stb., és emel
lett ahol szükséges, vadvédelmi létesítményeiket kell
felállítani, összhangba kell tehát hoznunk az erdőgaz
dálkodást á vadtenyésztéssel. Egyiknek a kárára sem
volna helyes a másikat fejleszteni, de nem is szükséges,
mert az ésszerű megoldást mindenütt és mindenkor
meg lehet találni.
A szakmai fejlődés útján

A befejezetlen és befejezett erdősítések műszaki
elbírálásánál az egyedüli fő szempont csak a szakmai
kívánalom lehet. Ezen áll vagy bukik a jövő erdeinek
helyes kialakítása. Eredményt csak szakmai fejlődéssel
és fegyelemmel tudunk elérni.
Különösnek látszik talán, hogy az előbbiekben, fő
leg a hiányosságokra, a rossz minősítésre, a negatívu
mokra hívtam fel a figyelmet. De ezzel csak azt akar
tam hangsúlyozni, hogy milyen sok még a teendőnk az
erdősítések és a természetes felújítások terén.
Az egész új elszámolási és adminisztrációs rend a
szakmai fejlődést szolgálja. Ebből következik, hogy va
lamennyi munkahelyen igen jól képzett és az erdőgaz
dálkodás fejlődését követni tudó szakembereknek kell
állnia. Mindenkinek képeznie kell magát, mert ahol ez
nem történik folyamatosan, ott az erdészetek és erdő
gazdaságok le fognak maradni. Eddig ez a lemaradás
az erdősítések és a természetes felújítások munkaterü
letén pénzügyi vonatkozásban nem jelentkezett, de az
új rend szerint — és ez a helyes! — már jelentkezni
fog. Az új rendszer adminisztrációs része úgy épült fel,
hogy egyes munkákat az erdészetek adminisztratív dol
gozói végezzenek el és a szakemberek a szakmai mun
kára felszabadulhassanak.
Második ötéves tervünk időszakának küszöbén ezzel
az új rendszerrel kiemelkedhetünk az egyoldalú menynyiségi szemléletből és harcba szállhatunk a minőségi
teljesítményekért, így magasabb fokra fejlesztve egész
szocialista erdőgazdálkodásunkat.
Béky Albert
főmérnök, Sopron

Harmincéves erdősítési terv Bulgáriában
Bulgáriában eddig a természetes felújítás — főleg
a sarjaztatás — volt általános és csak újabban alkal
mazzák a mesterséges erdősítést is. Három fő célt tűzött
ki a bolgár erdőgazdaság: 1. Az erózió megfékezése (ez
egyúttal az erőművek víztárolóinak védelmét is szol
gálja); 2. az erdők hozamának növelése; 3. a lakóterü
letek egészségügyi viszonyainak javítása és a táj szépí
tése. A második feladata az erdők mai állapotának ja
vítása, a rontott szál- és sarjerdők átalakítását követeli
gyorsan növő fafajokkal (nyár, douglas- és vörösfenyő).
A terv végrehajtása 30 évet vesz igénybe.
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Monyán to-v.cMS
Tények és tervek újítási mozgalmunkból

Érdemes egy pillantást vetni a
Főigazgatóság felügyelete alá tar-

tozó szervek újítási mozgalmát
jellemző legfőbb mutatókra:

1958.
1957.
1959.
Benyújtott javaslatok
1 558
2 623
4 896
909
Elfogadott újítások
633
1 229
Gyakorlatba vett újítások
517
775
985
Előszámított gazdasági eredmény (1000,— Ft)
6 670
10 950
12 666
Utókalkulált gazdasági eredmény (1000,— Ft)
7 620
6 050
9 606
Kifizetett díj (1000,— Ft)
483
516
777
(Az adatok a saját és a tapasztalatcserére átadott javaslatokra és újításokra vonatkoznak.)

Az 1960. I. negyedévi eredmé
nyek azt sejtetik, hogy ez a fel
felé ívelés az idén sem fog meg
törni. Nem lesz azonban könnyű
dolga újítóinknak, ha felül akar
ják múlni az elmúlt évi teljesít
ményeket. Hiszen az 1959. évi
eredmény is már majdnem a két
szerese az 1957. évinek!
Nem hangsúlyozhatjuk eléggé
újítóink és feltalálóink munkájá
nak fontosságát, amelyet a mű
szaki színvonal fejlesztése, az ön
költség csökkentései, (egyszóval a
népgazdaság — és ezen belül ter
mészetesen a saját jól felfogott
(részben mindjárt kézzel is fog
ható!) hasznuk — érdekében vé
geznek. Munkájuk elismerését
nemcsak az anyagi eredmények
mutatják, hanem az újítói és fel
találói tevékenységért adományo
zott kormánykitüntetések és leg
újabban a „kiváló újító“ és „ki
váló feltaláló“ kitüntetések is.
(Területünkön eddig 30-an része
sültek kitüntetésben!)
A feltalálók és újítók útja azon
ban — mint általában a megszo

kottól és a kényelmesen bizton
ságostól eltérőké, a jobbat, szebbet
és többet akaróké — nagyon is
rögös út. Sok ellenkezést, sok
nemtörődömséget és talán néha

még rosszindulatot és irigységet
is le kell győzniök, amíg elgon
dolásuk testet ölt és a gyakorlat
ban bizonyítják be, hogy nem té
vedtek. Sőt nemcsak őelőttük áll
nak nehézségek. Azok, akik szívvel-lélekkel segítségükre akarnak
lenni, akiknek munkaköri köte
lességük is, hogy dolgozzanak a
jó újítások megvalósítása érdeké
ben, — azoknak nincs sokkal
könnyebb dolguk. Az újítási elő
adók — kevés kivételtől eltekintve
— két kő között őrlődnek: szeret
nék a mozgalmat is segíteni, de
nem szívesen tűznek össze felette
seikkel sem.
Dehát mi is a mozgalom általá
nos fejlődésének az akadálya?

Az a sokfelé még meglevő hely
telen szemlélet, mely az újítási
mozgalomban még ma is társa
dalmi munkát lát, a mozgalmat
még mindig „egyesek pénzszer
zési lehetőségedként kezeli; azon
kívül a hiúság, az irigység és
gyakran a bátortalanság, a koc
kázattól való félelem. Ezek ellen
kell elsősorban harcolnunk! Még
pedig tényekkel, sikeres újítások
kal.
Nyár elején konzultációra és
vizsgára hívtuk be azokat az újí
tási előadókat, akik még nem ren
delkeztek vizsgával. A főigazgató

ság 51 szerve közül ma már csak
háromnál nincs képesített újítási
előadó! De most éberen kell őr

ködnünk azon, hogy a képesített
újítási előadók valóban meg is
maradjanak ebben a munkakörben

és ne kerüljenek napokon belül
más beosztásba!
Jelentős segítséget kapott újí
tási mozgalmunk a Főigazgatósá
gon belül is. Egy külső adminiszt
rátor munkába állításával lehe
tővé vált, hogy gyorsabban inté
ződjenek az ügyek, s a Főigazga
tóság újítási előadója megkezd
hesse végre az erdőgazdaságok és
vállalatok látogatását.
Változatlanul tovább folytatjuk
az újítási előadók versenyét. Ez
a verseny állandó lendületben
tartja az újítási előadók egy ré
szét, de sajnos csak egy részüket.
Még az idén is voltak az I. negyed
évben olyan erdőgazdaságok, ahol
a saját dolgozók három hónap
alatt egyetlenegy javaslatot sem
nyújtottak be (északzalai, nyírségi,

Csongrád megyei erdőgazdaság,
ill. az ÉRTI).
Távolabbi terveink közé tarto
zik az 1956. évihez hasonló orszá
gos újítási kiállítás megrendezése
és a tapasztalatcsereújítások kata
lógusba foglalása.
Az 1960. évre szóló újítási fel
adattervét valamennyi szervünk
elkészítette. A feladattervek —
kevés kivétellel — igen alaposak
és jók. Nem tudunk azonban ar
ról, hogy a feladatok megoldására
mozgósították volna az újítókat.
Újítási előadóink
kötelessége,
hogy a feladatterveket megfelelő
példányszámban
eljuttassák a
dolgozókhoz, s ezzel is ösztönöz
zék őket az újításra.
Aulich Antal

az OEF újítási előadója

Az Északmagyarországi Fűrészek ládi telepén szembetűnő a tárolási és máglyázási
technológia elhanyagolása a parkettaléc máglyáknál. Helyes lenne, ha a készárutér
művezetője időnkint átlátogatna Pálházára, ahol viszont mintaszerű a parkettaléc tárolása
és máglyázása (jobboldali kép).
(Balogh József felvételei)
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Korszerű erdőnevelés, V-fa- és vágásjelölés
Tapasztalatcsere a nagykanizsai erdőgazdaságnál
Egy napra sűrítette össze a nagy
kanizsai erdőgazdaság az erdőneve
lési
tapasztalatcsere
programját.
A magyar arborétumok nemcsak
Dicséretre méltóan pontos szervezés
hazánkban népszerűek, hanem a
sel bele is fért ebbe, a téma
szakemberek világszerte számontartkörök gazdagságát tekintve viszony
ják rendkívüli értékeiket, tudomá
lag szűkre szabott időbe mindaz,
nyos és gyakorlati tanulságaikat. A
ami a zalai táj erdőnevelési problé
szarvasi Pepikert nevezetességeit a
máira, módszereire a legjellemzőbb.
hazánkban járó külföldiek éppen
A bánokszentgyörgyi erdészet bán
úgy megcsodálják, mint a kámoni
kürtösi kerületében megtartott ta
arborétum hatalmas anyagát, a zirci
pasztalatcserén részt vettek a társ
arborétum
évszázados
hagyomá
erdőgazdaságok, elsősorban a dunán
nyokból kialakított fagyűjteményét.
túli erdőgazdaságok művelési cso
Az iskolás fiatalok évről évre na
portvezetői. Andor József, a nagy
gyobb számban, százával-ezrével
kanizsai erdőgazdaság főmérnöke
járnak tanulni, az erdei fákkal is
adott átfogó tájékoztatót a földrajzi,
merkedni, az arborétumok szépségei
ben gyönyörködni, ezekbe a termé éghajlati és talaj viszonyokról. Az
területén a tölgy az
szetvédelmi szempontból méltán vé erdőgazdaság
uralkodó fafaj, amely a két jellegze
dett területté nyilvánított parkokba,
tes tájegységen, a déli Pannonháton
különlegesen kialakított erdőrészekbe.
és a göcseji bükk-tájon 34,5, illetve
A több évtizedes tanulságok alap
24,8 százalékos megoszlásban szere
ján ma már érdemes felvetni a gon
pel. A jövőben 20 százaléknál nadolatot, hogy minden erdőgazdasá
gyob területet csak a tölgy és a bükk
gunk alakítsa ki a maga arborétu
foglal el, s a jelenleg még néhol 20
mát. Ezeknek a dendrológiai parkok
százalékon felüli gyertyánt vissza
nak igen sokirányú szerepe lehet
szorítják.
egy-egy erdőgazdaság életében. Első
Megállapította a
továbbiakban,
sorban összefoglalóan bemutathatják
hogy az elvégzendő gyérítések 44
az egyes erdőtájak jellegzetességeit
százaléka törzskiválasztó, 56 száza
és így nevelnek minél több látogatót
léka pedig növedékfokozó gyérítés
erdőszeretetre, faismeretre, a táj és
lesz. A jövőben a tisztások fele-fele
az ember kapcsolatainak eleven át
arányban lesznek felszabadító és
élésére. Az erdészeti szakemberek
elegyarányszabályozó tisztítások, míg
számára is jelentős volna az arbo
a múltban nagyobb arányban szere
rétum létesítésével, fejlesztésével
pelt az elegyarány szabályozó tisztí
való foglalkozás. Egy kicsit felül
tások korába eső záródott fiatalosok
emelkednének a „gépies fatömegter
tisztítása. A gazdaság erdőterületei
melés” mindennapos problémáin,
nek 14 százalékát kitevő rontott er
szélesebb perspektívákat vetíthetné
dők átalakításáról szólva leszögezte,
nek maguk elé. Nem arra gondolunk,
hogy az átalakítást a homokterülete
hogy ezek a kisebb arborétumok ki
ken tarvágást követő mélyszántás
zárólag exota fák gyűjteményei le
utáni telepítéssel, másutt áttelepí
gyenek. Sőt, inkább erdőt alkotó, az
téssel végzik.
illető erdőgazdaság területén fontos
A résztvevők ezután Bondor Antal
szerepet játszó fák és a meghonosí
erdőművelési csoportvezető kalauzo
tásra váró kísérő fák gondos csopor
lásával bejárták a tapasztalatcsere
tosításával, az arborétumban is er
útvonalát. Az út egyes állomásain
dőszerű telepítésével közelebb
felújítóvágást, törzskiváh?sztó gyérí
hozhatnánk az erdőjellegű tájat az
tést, rontott erdő átalakítást és elegy
arányszabályozó tisztítást tanulmá
egész vidék lakosságához s népszerű
nyozhattak a szakemberek.
síteni lehetne ezzel kapcsolatban az
erdőgazdálkodás eleven, mindenna
A törzskiválasztó gyérítést termé
pos problémáit. Ugyanakkor az arbo
szetes felújításból keletkezett ele
rétumok kialakítása során érvénye
gyes bükkállományban tanulmányoz
sülő esztétikai megoldások példát
ták a résztvevők. Itt alakult ki
mutatnának az er döf elújít ás ok és az
egyébként a legélénkebb eszmecse
erdőtelepítések számára is, hogy mi
re, amely azonban nem a nézetek
képpen lehet az üzemi szemponto
különbözőségét jelentette, ellenke
kat összeegyeztetni a táji szépség
zőleg: meggyőző erővel bizonyította,
növelésével, az erdőszegélyeknek esz
milyen fontosságot kell tulajdonítani
tétikai szempontból való megformá
a V-fa jelölés és a vágásjelölés he
lásával.
lyes, az OEF álláspontja szerint ki
Ne sajnálják tehát erdőgazdasá
alakított módszereinek. A gazdaság
gaink az arborétumok létesítésére
helyes gyakorlata szerint a V-fa je
fordított költséget, időt és fáradsá
lölések megelőzik a gyérítéseket s
got, hanem törekedjenek arra, hogy
az állomány korát és hektáronkénti
akár egy-egy meglevő park, kezdet
mennyiségét figyelembe vevő V-fa
leges arborétum továbbfejlesztésével,
jelölések után következik a kivá
kibővítésével, akár teljesen új arbo
gandó faegyedek jelölése. Hektáron
rétum létesítésével ebben az irány ként átlagosan 200 törzset jelöltek
ban is vállaljanak a jövőnek szóló,
V-fának, a V-fák egymástól való tá
értékes alkotó munkát.
volsága 7—8 méter. A vágásjelölés
(Ákos) nél elsősorban arra ügyeltek, hogy
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azzal a V-fák zavartalan növekedé
sét segítsék elő. Minden törzset kü
lön bíráltak el, mérlegelve kivágásá
nak vagy ottmar adásának várható
következményeit s csak azokat a tör
zseket jelölték eltávolításra, ame
lyeknek kiszedésével növekszik az
erdő teljesítőképessége és javul az
állományszerkezet. A vita során dr.
Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes
rámutatott a V-fa és javafa közötti
különbség jelentőségére s hangsú
lyozta, hogy a további erdőneveién
munkák során nem csupán a V-fákkal kell behatóan foglalkozni, ha
nem az állomány egészével.
A rontott erdők átalakítását egy
közel 12 hektárnyi, 23 éves bélkor
hadt, kiritkult, pajzstetves, bükktermőhelyen álló akácállományban
vizsgálták meg. Az átalakítást 1957
—58-ban vöröstölgy és bükk átte
lepítésével kezdték, a rákövetkező
évben megbontották az állományt,
majd az áttelepítés pótlására a
múlt gazdasági évben és az idén bükköt, kocsánytalan-tölgyet és sima
fenyőt ültettek.
Az elegyarányszabályozó tisztítás
tanulmányozásának színhelye egy
10 éves, erdeifenyő és kocsányostölgy
fiatalos volt. A tisztítás célja az,
hogy a tölgyet neveljék főállomány
ként, az erdeifenyőt csak azokon a
helyeken tartják meg. ahol tölgy
nincs.
Délután került sor a tapasztalat
cserék történetében teljesen újszerű
programpontra: a V-fa jelölési ver
senyre. A verseny céljára kijelölt,
225 négyzetméteres területen, bük
kös-tölgyes állományban 162 törzs
közül kellett kiválasztani a V-fákat,
illetve végrehajtani a vágásjelölést.
A verseny célja az volt, hogy a V fa
jelöléssel kapcsolatos nézetekről egy
részt az OEF jelenlevő vezetői, más
részt a tapasztalatcserén résztvevő
szakemberek átfogó képet kapjanak.
Előzőleg a hivatalos álláspont alap
ján külön bizottság jelölte ki a Vfákat és a kivágandó fákat, de ter
mészetesen a kiválogatás titkos' volt.
Érdekes viszont, hogy a versenyben
résztvevők túlnyomó többsége meg
erősítette a bizottság helyes döntését,
vagyis a versenyzők által kijelölt
törzsek zömében megegyeztek a bi
zottság jelölésével. A verseny érté
kes díjait egyébként a következők
nyerték el: Solymos Rezső, Szombat
hely, Szabó József, Nagyatád és Gáspár-Hantos Géza, Keszthely.

Társadalmi tanulmányi ösztöndíjat
létesít egy erdőmémök, két erdész
és egy közgazdasági technikumi hall
gató részére a következő oktatási
évben a parádfürdői erdőgazdaság.
Érintkezésbe léptek a soproni Erdő
mérnöki Főiskolával és javaslatot
kértek a gyakorlatilag legjobban be
vált szerződésforma megkötésére.
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eddigi eredményeiről és a további tennivalókról
Két évvel ezelőtt az Erdőgazdaság
és Faipar hasábjain erdőgazdasági és
faipari szakemberek egyaránt sürget
ték a szakmunkásképzés megszerve
zését, illetve azt, hogy az erdőgazda
sági, valamint a fűrész • és lemezipari
munkát népgazdasági szinten ismer
jék el szakmának. Mint ismeretes, az
Országos Erdészeti Főigazgatóság
megtette a szükséges intézkedéseket,
az erdőgazdasági, fűrész-, lemez- és
ládaipari szakmák belekerültek az
„Országos Szakmunkásképzési Jegy
zékébe (Magyar Közlöny, 1959. IV.
10.) és ezzel egyidőben megkezdődött
a szakmunkások képzése. A kezdeti
eredményeket, a további tennivaló
kat és a felvetődött problémákat a
következőkben foglalom össze:
/. Fűrész-, lemez- és ládaipar

Az érintett nyolc vállalatnál már
1959 első két hónapjában elkezdték
szervezni a szakmunkásképző tanfo
lyamokat. A felvételi bizottságok öszszesen 629 jelentkezőt vettek fel. A
nyolc vállalat közül háromnál (Bu
dapesti Fűrészek, Háros éö a Nyugat
magyarországi Fűrészek) ez év jú
nius közepéig megtartották az első
tanfolyam vizsgáját; a vizsgaeredmé
nyek biztatóak, a lemorzsolódás
azonban igen nagy. A tanfolyamra
felvett dolgozóknak átlagosan csak
44,6 százaléka, a Budapesti Fűrészek
nél csak 34 százaléka jelent meg a
vizsgán. „Kitűnően” megfelelt a vizs
gázók 14,6 százaléka, „jól” megfelelt
32, „megfelelt” 52,2 és nem felelt
meg 0,9 százalék. A lemorzsolódás
részben annak a következménye
volt, hogy az idősebb dolgozók meg
ijedtek a tananyagtól (különösen a
számtan-mértantól), részben pedig
abból adódott, hogy a meggyőző
munka nem volt elég hatásos és így
a dolgozók egy része lebecsülte a ta
nulás jelentőségét. Végül nem volt
eléggé körültekintő a felvétel sem,
több olyan dolgozót felvettek a tan
folyamra, aki aztán kilépett a válla
lattól.
A szakmunkásképzésbe egyes vál
lalatoknál bevonták a technikumi
képzettséggel nem rendelkező műve
zetőket, illetve segédművezetőket is.
Ezek közül többen — pl. a Nyugat
magyarországi Fűrészeknél — gyen
gén szerepeltek a vizsgán. Helyes
volna megvizsgálni, hogy alkalma
sak-e ezek munkakörük betöltésére.
A Budapesti Fűrészeknél — vélemé
nyem szerint — nagyon helyesen jár
tak el, amikor alacsonyabb munka
körbe helyezték, aki a vizsgán nem
felelt meg. Az adminisztratív eszkö
zök alkalmazása — mint végső esz
köz — mellett azonban szükségesnek
látszik a megfelelő anyagi ösztönzés
is. A vállalatok az év elejétől fogva
tartalékoljanak béralapot, illetve át
lagbért a tanfolyamot előrelátható
lag eredményesen elvégző dolgozók
— szakmunkások — alapbérének fel

emelésére. Ahol pedig a jelenlegi bé
rezési rendszer ezt nem teszi lehető
vé (pl. egységes darabbér van), ott
ennek érdekében változtassanak bér
rendszerükön.
A szakmunkásképzésnek a terme
lésben mutatkozó hatását általában
pozitívan értékelik a vállalatok, jól
lehet annak konkrét eredménye fo
rintban egyelőre nem mutatható ki.
A Budapesti Fűrészek pl. többek kö
zött azt írja, hogy „.. .jobban becsü
lik a feldolgozásra kerülő anyagot és
a gépet.”
Az ismertetett vizsgaeredmények
azt bizonyítják, hogy a felnőtt, nem
egyszer 40—50 közötti dolgozók is
megbirkóznak a tananyaggal. Ezért
teljességgel érthetetlennek látszik a
Szegedi Falemezgyár vezetőinek ál
láspontja, hogy nem vállalták a tan
folyamon részt vett dolgozók állami
vizsgabizottság elé vitelét. Ehelyett
„házi” vizsgát tartottak. Az érintett
dolgozók azonban így nem kaphat
nak szakmunkás oklevelet. Helyes
volna, ha Szeged és a vizsgával hát
ralevő többi vállalat is (Füriem,
Északmagyar és Délmagyar Fűrészek,
valamint a Ládagyár) mielőbb elő
készítené tanfolyamhallgatóit a vizs
gára, másrészt az első tanfolyam ta
pasztalatai alapján megtennék a
szükséges intézkedéseket a további
tanfolyamok szervezésére.
A vállalatok az elkövetkező 5 év
ben 1500 szakmunkás kiképzését ter
vezik; az 1960. év őszén indítandó
tanfolyamokra 460 főt készülnek fel
venni. Ha az 1500-as tervszámhoz
hozzászámítjuk az első tanfolyam
eredményeként levizsgázókat (átla
gosan 40 százalékos eredményt véve
alapul), akkor a kiképzett szakmun
kások száma 1751 fő lesz, az érintett
vállalatok összes munkáslétszámá
nak 29 százaléka, a gépkezelői és ki
segítő együttes létszámának 72 szá
zaléka, a gépkezelői létszámnak' pe
dig 161 százaléka.
A számokból kitűnik, hogy a vál
lalatok 5 éves szakmunkásképzési
terve összességében helyes. Ezen be
lül azonban két vállalat terve nem
látszik megnyugtatónak. A Hárosi
Falemezművek pl. levizsgáztatott 38
főt, 5 éves tervében azonban további
50 fő szerepel, ez együtt az összes
munkáslétszámnak csupán 12 száza
léka, a gépek mellett dolgozóknak 34
százaléka, a gépkezelőknek pedig 70
százaléka. A Furlem-nél ezek a szá
zalék arányok a következők: 13, 24
és 75 százalék.
Végül az eddigi tapasztalatok
alapján fel kell hívni a vállalatok fi
gyelmét a 70/1958. Érd. É. 1959. 1—2.
OEF számú utasításában foglaltak
fokozottabb betartására, elsősorban
a felvételi követelményeket (az 5 év
előzetes szakmai gyakorlatot és a
meghatározott munkakörben dolgo
zók bevonását) illetően.

II. Erdőgazdaságok

Az erdőgazdálkodás területén az a
célunk, hogy a munkaerőszükséglet
egynegyed részét állandó jelleggel
foglalkoztatott szakmunkások tegyék
ki. Az erdőgazdaságok által készített
10 éves szakmunkásképzési terv 7000
szakmunkás kiképzését irányozza
elő, ami azt jelenti, hogy 1970 vé
gére az átlagosan foglalkoztatott
munkáslétszámnak legalább 20—23
százaléka már szakmunkás lesz. Glo
bálisan az erdőgazdaságok terve is
helyesnek mondható, de van néhány
erdőgazdaság, ahol — véleményem
szerint — ebből a szempontból nem
eléggé előrelátók. A Tanulmányi Er
dőgazdaság pl. azt jelentette, hogy
jelentkező hiányában (?) egyáltalán
nem kíván szakmunkásokat képezni,
a Tolna megyei erdőgazdaság pedig
csupán 10, a pilisi erdőgazdaság 14
szakmunkás kiképzését tervezi — 10
év alatt!
Ha azt vizsgáljuk, hogy a terve
zett összes létszámon belül hány fia
talt — 18 éven alulit — kívánnak
szakmunkássá képezni erdőgazdasá
gaink, akkor azt kell mondanunk,
hogy egy-két erdőgazdaságot kivéve
általában helytelen álláspontot fog
laltak el. A dunaártéri, északsomo
gyi, balatonfelvidéki és a Csongrád
megyei erdőgazdaság pl. egyáltalán
nem tervezte fiatalok képzését s or
szágos átlagban is csupán 35 száza
lékát teszik ki a fiatalok a tervezett
teljes létszámnak. A tovább nem ta
nuló falusi fiatalok bevonása a szak
munkásképzésbe általános népgazda
sági érdek, de ezen túlmenően a fel
nőttek kiképzése — a keresettérítés
miatt — személyenként mintegy
5000 Ft-tal kerül többe az erdőgazda
ságnak a fiatalokénál. Véleményem
szerint a tervezett létszámnak leg
alább a felét fiatalokból kell kiállí
tani. Az első 5 évben természetesen
még inkább a felnőttek (a meglevő
dolgozók) jöhetnek számításba. De
már most is érdemes követni a tata
bányai erdőgazdaság példáját, ahol
az általános iskolák VIII. osztályos
tanulóinak előadásokat tartottak az
erdei munkákról.
A meglevő munkásokból elsősor
ban azokat vonjuk be a szakmunkás
képzésbe, akik elvégezték a 3 hóna
pos bentlakásos (Sárvár, Ásotthal
ma), illetve 50 órás házi tanfolya
mot. Ezeknek a száma országosan
mintegy 1500. Nem helyeselhető eb
ből a szempontból a délsomogyi er
dőgazdaság eljárása, ahonnan a leg
újabb tanfolyamra nem azokat a dol
gozókat küldték, akik már részesül
tek házi oktatásban.
Az utasítás értelmében a szak
munkásképzés 2 éves. Azok tehát,
akik a 3 hónapos tanfolyamot elvé
gezték, még csak „féligkész” szak
munkások. Ezeknek a továbbképzése
az erdőgazdaságoknál történik. Ez a
munka már el is kezdődött. A to
vábbképzésbe be kell vonni azokat
a gépkezelőket is, akik 1959 októbe
rét megelőzően végezték el a 3, il
letve 2 hónapos bentlakásos tanfo
lyamot. Ezek száma országosan mint
egy 500 fő. Egyes erdőgazdaságok
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sajnos nem helyeznek erre elég súlyt.
Például a győri erdőgazdaságnál,
ahonnan 16-an végezték el a tanfo
lyamot, ezek közül most csupán 6-ot
vontak be a továbbképzésbe. Ha
sonló a helyzet a tatabányai erdő
gazdaságnál is. Ez pedig már azért
sem helyes, mivel a 3 hónapos tan
folyam egy-egy felnőtt hallgatójának
kiképzése mintegy 8000 forintjába
kerül az államnak.
A szakmunkásképzés számára je
lenleg Sárváron 140 férőhely áll ren
delkezésre. Itt felnőttek képzése fo
lyik 3 hónapos tanfolyamon, éven
ként három turnusban. 1961 őszén
üzembe lép a középigróci 80 férőhe
lyes iskola is, ahol fiatalokat képez
nek ki 6 hónapos (2X3 hónapos) tan
folyamokon. Könnyűszerrel kiszámít
ható, hogy terveinkhez képest még
így sem rendelkezünk majd elegendő
iskolával. Éppen ezért az idén már
12 erdőgazdaságnak adott engedélyt
a Főigazgatóság, hogy az üzemen be
lül oldják meg a szakmunkáskép
zést a továbbképzéshez hasonlóan.
Az említett gazdaságok — egy-kettő
kivételével — vállalták is az oktatás
nak ezt a módját, jóllehet ez többlet
költséget és munkatöbbletet jelen
tett számunkra. Ezzel szemben nagy
előny, hogy a dolgozók a tanfolyam
ideje alatt is közel vannak család
jukhoz, másrészt hogy az erdőgazda
ságok most, amikor pillanatnyilag
elég nagyszámú jelentkező van, saját
erejükből megalapozhatják szak
munkás bázisukat. Mert különben
egy-egy erdőgazdaság évenként csu
pán 13 fő részére kaphat iskolai fé
rőhelyet.
összefoglalva
megállapíthatjuk,
hogy a párt VII. Kongresszusának
határozatai szellemében a vállalatok
nál és az erdőgazdaságoknál egyaránt
megtörténtek a szükséges lépések
annak érdekében, hogy a szakmai
színvonal a munkások képzése útján
is emelkedjék. Ha ma még vannak
is kisebb hibák, minden reményünk
meg lehet arra, hogy az eredmények
egy-két éven belül szemmelláthatóvá
lesznek a mindennapi termelőmun
kában is.
Nemes József
főelőadó

Papp László, az ÉRTI tudományos
munkatársa a Magyar Meteorológiai
Társaság agrometeorológiai szak
osztályában
előadást
tartott
a
nyárfatermelés meteorológiai vonat
kozásairól. Előadásának egyik fel
adata az volt, hogy a meteorológiai
szakembereknek rövid ismertetést
adjon nyárfatermelésünk jelentősé
géről és jelenlegi helyzetéről.
Majd részletesen foglalkozott a
nemesnyárak termőhelyi igényeivel
és a nemesnyárak növekedésénél az
éghajlat egyes tényezőinek, a nap
fény, a meleg, a csapadék intenzitá
sának szerepével. Ismertette erre vo
natkozó kutatási eredményeit és

A kaposvári vándorgyűlés tanulságai
Az Országos Erdészeti Egyesü
let vándorgyűlései évről évre
hasznos szolgálatot tesznek a ma
gyar erdőgazdálkodásnak, mert
sok országos éfs helyi jellegű szak
kérdésben tisztázzák a véleménye
ket. De az 1960-as vándorgyűlés
ebben az irányban még komolyabb
lépést jelentett, mert a kaposvári
erdőgazdaság ötéves tervének rész
letes elemzésével valóban példát
mutatott valamennyi erdőgazda
ságnak az ötéves tervek részletes
kidolgozásának és végrehajtásának
munkájához. A legfőbb tanulság
abban csendült ki, hogy az erdő
rendezőség gondos és körültekintő
alaptevékenységére lehet csak fel

építeni a szakmailag is messzenéző, nagyvonalú terveket.
Hasznos volt ebből a szempont
ból a vándorgyűléshez kapcsolódó
zselicségi tanulmányút is. Nem
csak azért, mert a bemutatott
bükkös-ezüsthársas és tölgyes
ezüsthársas állományok meggyő
zően mutatták az ezüsthársnak,
ennek a kevésbé ismert és felhasz
nált fafajnak a jelentőségét a
megfelelő termőhelyen, hanem
azért is, mert a tanulmányút vilá
gosan bizonyította, hogy milyen
rendkívüli fontossága van az ide
jében végzett gyérítéseknek és
milyen veszedelmekkel jár a gyé
rítések elmaradása.

Sáli Emil főtitkári beszámolóját tartja

kérte a meteorológiai szakemberek,
a megfigyelőállomások segítségét,
hogy kísérleteit reálisabb alapokra
helyezhesse.
Az előadást követő vita során több
érdekes javaslat vetődött fel. Első
sorban az öntözéses nyárfatelepítés
jelentőségére mutattak rá, de olyan
javaslat is felmerült, hogy érdemes
volna az időszakosan víz alá kerülő
területekre, ahol a talajvíz 60—80
cm mélységnél alább nem száll, kü
lön nyárfajtát kitenyészteni.
Az előadásnak és a vitának tanul
sága mindenesetre az, hogy a meteo
rológiai kutatásokat közelebb kell
hozni nyárfatermelésünkhöz. (N. L.)

Á Szovjetunió
erdészeti gazdaságtana
Ezzel a címmel új főiskolai tan
könyv jelent meg Moszkvában az
elmúlt évben. Fontosabb fejezetei:
A forradalom előtti Oroszország er
dőgazdasága. A Szovjetunió erdő
gazdaságának szocialista átalakí
tása és fejlődése. Az erdők népgaz
dasági jelentősége és használatuk
fő irányelvei. Technikai előrehala
dás, szakosítás és kooperáció az er
dőgazdaságban. A szakszemélyzet, a
munka termelékenysége és a mun
kabér. Önköltség, faárak és tőárak.
Az erdőgazdaság pénzügyei és az
államerdészeti bevételek.
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Faanyagrakodás HIAB 193 típusú
gépkocsira szerelhető hidraulikus daruval
Az Erdőgazdasági Szállító és Gépjavító Válla
lat s számos erdőgazdaság tehergépkocsi állományá
nak egy részét fokozatosan Hl AB 193 típusú daru
val szereljük fel. Ezzel a darutípussal valamennyi
rakodóhelyen biztosíthatjuk a faanyag fel- és lera
kását a gépkocsira, illetve gépkocsiról (beleértve az
esetleges pótkocsit is), feltéve hogy a faanyag gép
kocsival egyáltalán megközelíthető-, s egy-egy
rönk súlya nem haladja meg a 900 kg-ot.
A HIAB 193 típusú daru hidraulikus műkö
désű. Az egész daru a gépkocsi alvázkeretén nyug
szik. Az olaj szivattyút a gépkocsi motorja működ-

HIAB 193. típusú daru vázlata. 1. Bölcső. 2. Reteszelő csap a
darukarhoz 3. Gém. 4. Kötélkorong tartó. 5. Kötélvezető.
6. Emelő dugattyú. 7. Elfordító kar. 8. Elfordító henger.
9. Emelő henger. 10. Vezérlő szelep. 11. Nagynyomású tömlő.
12. Kisnyomású tömlő. 13. Vezérlő fogantyú. 14. Olajbeöntö
csonk. 15. Olajtartály. 16. Olajszűrő. 17. A billentőszelep
visszatérő olajvezetékének csatlakozása 18. Olajszivattyú.

Fő részei:

5. A gém. Ha a reteszelőcsap a helyén van,
csak vízszintesen emelkedik és süllyed, míg ha a
reteszelőcsapot kivesszük, akkor 70°-ig emelked
het, Hossza 350 cm-ig változtatható.
6. A gém-támasz a gém és a bölcső közé helye
zendő, ha ferde darukarállásban akarunk terhet
emelni. így a daru a gépkocsi bármely pontján le
tudja helyezni a terhet.
7. Az elfordítóhenger a daru vízszintes forgá
sát biztosítja.
8. A vezérlő szeleppel, illetve fogantyúval tör
ténik a daru vezérlése. A gém a fogantyú beállítása
szerint mozdul el. A sebességet különböző irányban
úgy szabályozzuk, hogy a fogantyút kisebb-nagyobb
mértékben távolítjuk el semleges helyzetéből.
9. A sodronykötél 7,5 mm átmérőjű.
Műszaki adatok: A darú súlya 500 kg, teljes
kötélhossz: 12, 15, 18, vízszintes forgásszög: 190°,
függőleges forgásszög 70°, teherbírás: 350 cm-es
gém esetén 500 kg, 190 cm-es gém esetén mozgó
csigával: 900 kg.
A faanyag megfogása teherfogó szerkezetek
kel történik. Nagyobb rönknél rönkollót, apróbb
választéknál (bányafa, tűzifa) síma kötelet haszná
lunk. A gémet a rakodás megkezdése előtt olyan
hosszra kell beállítani, hogy a súlypontjánál meg
emelt faanyagot a gépkocsi rakfelületén a kívánt
helyre emelhessük be. A faanyag előkészítésekor
tehát arra kell törekednünk, hogy a rönkrakatok
csaknem egyforma hosszú darabokat tartalmazza
nak, mégpedig vagy csak 500 kg-nál könnyebb,
vagy csak 500—900 kg, s a menetirányban levő
bütülapok egy síkban legyenek (2. sz. ábra). A
rakodási idő csökkentése érdekében kedvezőbb,
ha a faanyag a tehergépkocsival teljesen megkö
zelíthető, bár a daru a 9 m távolságban levő anya
got is a gém vége alá tudja vonszolni. Apróbb vá
laszték (bányafa, tűzifa) esetén az egyszerre emel
hető (max. 500 kg) mennyiséget úgy kell külön
választani, íhogy egy-egy (ilyen rakat megfogása
és emelése időveszteség nélkül történhessék (3. és
4. sz. ábra). Tűzifánál 0,5 ürm3-t lehet a legkedve-

1. Az olajszivattyú. Üres járatnak megfelelő

fordulatszám esetén 25 liter/perc mennyiségű, 80
atm. nyomású olajat szállít.
2. Az olajtartály. Űrtartalma 24 liter. A tel
jes hidraulika összes ólaj szükséglete 35 liter.
3. Az emelőhenger, melyben az olaj nyomás
hatására
4. az emelődugattyú működik.

1

2. ábra
Rönkanyag előkészítés HIAB daruval való rakodáshoz.
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3. ábra
Tűzifa

előkészítése a HIAB daruval történő rakodáshoz.
Egyszerre 0,5 köbmétert lehet felemelni.

zőbben egyszerre felemelni. Mozgócsigával csak
olyan 500—900 kg súlyú anyagot rakodhatunk,
melynek hossza nem haladja meg a 320 cm-t (5.
sz. ábra). 500 kg-nál könnyebb anyag maximális

4. ábra

Apró

anyag (például bányafa) előkészítése HIAB darus
rakodáshoz

hossza 650 cm lehet (6. sz. ábra). Ennél hosszabb
anyagot csak hosszirányban vonszolhatunk fel.
A rakodáshoz összesen 2 ember szükséges; az
egyik a gépkocsi vezetője, a másik pedig egy be
tanított munkás, aki a faanyag felkapcsolását, for-

5. ábra

6. ábra

Az első képen 500 kilogrammig emel a HIAB daru, a máso
dikon, mozgócsiga beiktatásával. 900 kilogrammot is fel tud
emelni.

•

gásának megakadályozását, emelés közbeni irányí
tását — rövid csáklya segítségével — valamint a
faanyagnak a teherfogó szerkezetről való lekapc-solását végzi. A rakodás alatt balesetveszély miatt
tilos a gépkocsin tartózkodni. Mivel minden ra
kodási ciklus után szükséges, hogy a rakodómun
kás a teherfogó szerkezet kikapcsolása, valamint a
gépkocsin levő faanyag esetleges rendezése végett
felmenjen a rakfelületre, célszerű járópallót rend
szeresíteni. Annak érdekében, hogy a kötélhoszszat a rakodási viszonyoknak megfelelően változ
tathassuk, a gém hátsó részén kötélterelők van
nak a felesleges kötélrész félték érésére. Hosszabb
kötélrészt egyik terelőről a másikra keresztirány
ban kell feltekerni. A teherhorgot nem szabad a
gémig emelni, míg a reteszelőcsap a gémet és a
bölcsőt összeköti, mert a bölcső gémcsapágyai
megsérülhetnek. Hogy a kötélcsigáknál a kötél
meg ne sérülhessen, a darú tehernélküli mozgatása
esetén kézzel kell a kötél-véget feszesen tartani.
A hasznos teher mennyisége a daru önsúlyá
val csökken, ezt a hátrányt azonban messzi felül
múlja a munkaerőben és a rakodási időben nyert
megtakarítás. A kötélzetet minden munkakezdés
előtt meg kell vizsgálni. A HIAB darunak — mint
minden más önfelterhelő berendezésnek — meg
van az az előnye is, hogy a térbelileg szétszórt,
kisebb menyiségü anyagot is gazdaságosan tudja
felterhelni a járműre. Az erdőgazdaságoknál való

alkalmazása ezért is célszerű.
Balogh Ferenc

főmérnök, OEF

Az eukaliptusz hozadéka
sokkal több, mint a nyáré

Új híd épül a Csömödéri Erdei Vasút egyik régi fahídja helyett

Az európai erdőgazdálkodás múltja és eredmé
nyei alapján arra hivatott, — írja a zürichi „Forst
wesen” című szaklap —, hogy segítséget adjon azok
nak az országoknak, ahol az erdők kipusztultak s
emiatt a vízgazdálkodás is leromlott. Az erdők hely
beállítása során mindenekelőtt a gyorsannövő fafajok
kerülnek előtérbe. Ezek egyike az eukaliptusz, amely
nek hozadéka messze meghaladja a nyárét s DélEurópa országaiban, ahol a tél gyenge, sikeresen meg
honosítható.
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Vélemények a farostlemezről és a forgácslemezről
Mit mondanak a felügyeleti szervek
és minőségvizsgáló intézetek
Legutóbbi számunkban beszámol
tunk arról, hogyan vélekedik a bú
toripar és a kereskedelem a hazai
farostlemezről
és
forgácslapról.
Miután úgy véltük, ha már hozzá
fogtunk, csináljuk is végig, felkeres
tük még a termelővállalatok felügye
leti szerveit és a felhasználók érde
keit képviselő minőségvizsgáló inté
zeteket. Mit is mondanak ezek?
Budapesti Faipari Kisipari
Szövetkezetek Szövetségében
olyan nagy az érdeklődés, hogy
mindjárt valóságos kis termelési ér
tekezlet szalad össze. Szabó László
elnök, E r ő s s y Aladárné termelési
osztályvezető és Telkes János ex
portelőadó egyaránt alaposan bonc
kés alá veszik termékeinket. Elmon
dották, hogy a szövetkezeteknek sok
farostlemezre és forgácslapra van
szükségük. Szerintük
a mohácsi lemez ma már sok
külföldinél jobb,
de nehéz a bizalom megszerzése,
mert kezdetben — főleg a vidéki
szövetkezeteket —■ olyan lemezekkel
látták el, amelyek szétváltak, meghullámosodtak. A szabvány segíti
megoldani, a foltosság problémáját
is. Az I. és esetleg a II. osztályút a
bútorgyártás fel tudja használni.
— Persze még nem ismerik eléggé
a lehetőségeket, pedig vannak ilye
nek — mondotta az elnök. — Pél
dául a
A

Józsefvárosi Asztalos KTSZ
sikeres kísérletről számolt be. Fa
rostlemezzel borított festett szobabú
torokat készítettek úgy, hogy a le
mezre, mint alapra, vitték fel az erezést. Olyan szép diószobát festettek,
vfT
a kereskedelem is elégedett
— A forgácslapokra is csak azt
mondhatjuk, amit a farostlemezre —
vette át a szót Erőssyné —. Kár hogy
aprópénzre váltották a gyártók a hi
telüket. Előfordult a lemezek szét
válása, az egy lapon belüli 3—4 mil
liméteres tűrés, a felületi kezelés
gondatlansága stb. Ez utóbbi követ
keztében például a színfurnér na
rancsosodon s a KERMI 8—15
százalékkal alacsonyabbra értékelte
a bútorokat, a kereskedelem pedig
vakfurnérozás c követelt. Jobb tech
nológiával gyártsunk olyan minősé
get, mint a Novopan és a Triangel
lemezek. És nagyobb választékot ké
rünk. Nagyon kellenek például vé
konyabb, polcnak való forgácslapok.
A gazdaságos termelést árdifferen
ciálással meg lehet oldani.
— Az ilyen differenciálásra azon
ban a forgácslap-pozdorjalap viszo
nyában is szükség volna — vet fel
újabb gondolatot Telkes János —. A

forgácslap ugyanis kevésbé kész ter
mék, mint a vakfurnérozott pozdorja, és az ára mégis azonos. Külföldön
az utóbbi 18—20 dollárral drágább.
Ezt a reális értékdifferenciát nálunk
is realizálni kellene és akkor még
nagyobb örömmel fogadnák a fel
használók a forgácslapokat.
A Faipari Minőségellenctrző In
tézetben
Pál Armandnak is az a véleménye,
hogy az új anyagok árával foglalkoz
ni kell. Szerinte általában kifejezés
re kell az árakban jutnia annak,
hogy ezek fapótló anyagok.
— Bár kétségtelenül sok tekintet
ben jobbak a fánál, használati érté
kük mégse azonos. Különösen áll ez
ma még a szombathelyi lapokra.
Nem, nem a narancsosodás miatt —
tiltakozik közbevetett kérdésünkre
—■ hiszen a Novopan lapok is na
rancsosodnak és külföldön éppen azt
tartják szépnek, hanem mert
a szombathelyiek még csak fél
úton vannak;
többet kellett volna kísérletezni és
kevesebbet a kísérleti példányokból
piacra hozni. Kétségtelen viszont,
hogy már sokat javultak s két-három
hónap múlva remélhetjük, hogy a
termékek elérik a követelményeket.
— A mohácsi lemez is rosszul in
dult, de ma már — hiába is sírnak a
gyárak — nemcsak hogy jó, de
a külföldiekkel egyenértékű. Most
már csak
a szép felületet kell megoldani.
Ehhez elsősorban egyenletes anyag
ellátás kellene, mert a színek a be
kerülő fafaj és minőség szerint vál
takoznak.
— Tudom, hogy mind a két gyár
ban ellenségnek tartanak — mondja
Pál Armand mosolyogva búcsúzás
kor — de nem baj, így a jó. Addig
szidjuk, ütjük őket, amíg kitűnő le
mezeket nem adnak. Akkor maguk
is belátják, hogy nem vagyunk el
lenségek, hanem barátok.
És ezt mondják a
Kereskedelmi Minőségellenőrző
Intézet
József
körúti
fellegvárában
is.
Brunner József és B e c s k e Ödön
egyéb vonatkozásban is egyetért a
FÁIMÉI értékelésével. Nagyon kifo
gásolják azonban a minőségi egye
netlenségeket mind a farost lemez
nél, mind a forgácslemeznél. A mo
hácsi lemezek legfőbb hibájának a
fekete foltokat tartják. Ez akadá
lyozza a nyers és pácolt felhaszná
lást.
Javasolják, hogy a gyár kéregtelenített anyagot használjon fel,
javasolják továbbá, hogy az üzem a
felhasználás módozataira vonatkozó

technológiai (valóságos használati)
utasítást bocsásson a felhasználók
rendelkezésére, mert ennek nemis
merése következtében sok hibás bú
tor (hullámos stb.) került a kereske
delemhez.
— A forgácslap szilárdsági értékeit
jónak tartjuk, de gyenge higroszkópiai tulajdonsággal rendelkezik az
egyenetlen minőségen túl — mondot
ta Brunner József osztályvezető —.
Ha azonban minden tekintetben ki
fogástalan lapokat készítenek Szom
bathelyen és a felhasználók poliészteres öntést alkalmaznak, amely a narancsosodást eltünteti, akkor szó le
het arról, hogy a forgácslapból ké
szült bútorokat lényegében egyenér
tékűeknek vegyük a bútorlapból ké
szültekkel.
A Bútoripari Igazgatóságon
B ó d o g h István igazgatóhelyettes
viszont úgy véli, hogy az ilyen kifo
gástalan forgácslapok jobbak a bú
torlapnál, és az iparnak éppen az a
szándéka, hogy ezekre az új anya
gokra térjen át csaknem kizárólago
san.
— Mindent lapokból akarunk csi
nálni — mondja, —« mert ezeknek
rengeteg előnyük van. Amellett, hogy
olcsók és jók, kevesebb munkaráfor
dítás kell, kevesebbet kell tárolni,
tehát gépek, munkahelyek, raktárak,
szárítók és forgóeszközök szabadul
nak fel. A minőségen azonban még
sokat kell javítani és még további
fejlesztésre van szükség. Igen kívá
natos lenne például, ha a gyártó
vállalat

fumérooztt forgácslapokat
hozna forgalomba.* Ezzel furnért ta
karítanánk meg es a bútoriparban
további termőterület szabadulna fel
a bútorgyártásra.
A mohácsi farostlemez már sokat
javult,
de még itt is van az iparnak kíván
sága, — tért át az igazgatóhelyettes
a farostlemezre. — Még nem elég
egyenletes a minőség és gyenge a
víztaszító képessége. Ahány szállít
mány, annyiféle minőség, szín és
vastagság. Nagyon szeretnénk, ha
ezeken tovább javítanának a mohá
csiak. Kívánatos lenne végül a le
mezek színezése, mert utólag a pác
egyenetlen beszívódása következté
ben nem lehet színezni, — mondotta
befejezésül Bódogh István.
*
íme az út végére értünk. Hallot
tunk sok véleményt és bírálatot,
dicséretet és kívánságot. Érdemes
őket tanulmányozni, helyes velük
foglalkozni. Ezzel ismét előbbre ju
tunk a faipar és ezen belül a bútor
ipar korszerűsítésében.
(fébó)
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pártszervezet és a szakszervezet se
gítségével politikai és szakmai to
vábbképzésen vesznek részt. A bri
gád két tagja, akinek még nincs
technikumi végzettsége, beiratkozott
a soproni erdészeti technikum leve
lező tagozatára. Rendszeresen megbe
szélik az Országos Erdészeti Egyesü
letben tartott szakmai továbbképző
előadások anyagát, valamint a szak
sajtóban megjelent cikkeket. Vállal
ták az ágfalvi Béke-tsz patronálását. A tsz részére termelt mezőgaz
dasági szerfát mindjárt a szükséges
méretre hossztolták s a szövetkezet
őszi és tavaszi fásításait szaktanács
adással segítik elő.
Amikor búcsúzóul a brigád további
tervei után érdeklődünk, egyöntetű
választ kapunk: „Úgy akarjuk befe
jezni a gazdasági évet, hogy egy lé
péssel közelebb kerüljünk a szocia
lista brigád címhez.“

tak akkor. Gondosan megszövegez
ték, mi a céljuk, milyen vállalásokkal
akarják túlteljesíteni tervüket, miben
kötelesek egymás segítségére lenni,
hogyan képezik magukat tovább.
Aztán a kész tervvel egyenesen az
erdészetvezetőhöz, dr. M ollay Jánosnéhoz és a mühelybizottsági tit
kárhoz, Bartha Jánoshoz mentek.
— Nem lesz sok a vállalás? —
kérdezte Mollayné, miután végigol
vasta a hosszú listát.
A válasz most már, a gazdasági év
harmadik negyede után nyilvánvaló.
A brigád mindenben állta a szavát.
A termelésnél, a hossztolásnál, a
szállításnál semmi fennakadás nem
volt, hála a kölcsönös segítségnek, a
69 százalékos szerfakihozatali tervet
75 százalékra teljesítették, a tisztítá
sok 80 százalékát I. osztályú minő
ségben végezték, egy pár fogat napi
teljesítményét 6,5 m3-re emelték. A
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A Magyar Forradalmi MunkásParaszt Kormánynak a tudomá
nyos fokozatok és az egyetemi dok
tori cím viszonyáról hozott határo
zata alapján az Erdőmérnöki Főis
kola tanácsától 12 erdőimémök kér
te a műszaki doktori címet. A ké
relmeket a Főiskola tanácsülése
elbírálta és úgy határozott, hogy

Küpfer-rendszerű drótkötélpálya könnyíti meg a kiszállítást a soproni hegyvidéki
erdészet rendkívül nehéz terepén. A kiszállított anyagot Unimog-vontatású pótkocsira
rakják fel.

Kerületvezető erdészek brigádja
a szocialista brigád címért
Legjobb tudomásunk szerint az or
szágban az első és mindeddig egyet
len erdész-brigád, amely máris biz
tató eredményekkel verseng a szoci
alista brigád cím elnyeréséért, a SopDr. Mollay Jánosné erdészetvezető meg
beszélést tart az erdész-brigád két tag
jával, Hédi András' fahasználati műszaki
vezetővel és Bratl Antal kerületvezető
erdésszel.

.X

I

M

róni Tanulmányi Erdőgazdaság hegy
vidéki erdészeténél működik.
Január első napjainak egyikén a
görbehalomi erdészházban — azóta
is itt van a brigád „hadiszállása“ —
hét erdész ülte körül a kecskelábú
asztalt.
— A gazdasági év első negyede
megmutatta — mondta Bánfalvi
Mátyás kerületvezető erdész, — hogy
csak szoros összefogással tudunk elő
rehaladni a munkánkban. Szerencsére
az erdészkerületek egy tagban van
nak, elég közel vagyunk egymáshoz,
ha valami problémánk van. Probléma
pedig akad jócskán: hol a munkaerő
nem elegendő, hol a fogatokban van
hiány, vagy a motorfűrészeseket kell
átcsoportosítani. Ilyenkor aztán sza
ladunk egymáshoz: segíts, komám,
mert megakadok, aztán ha te jössz
hozzám, én is segítek.
Az asztal körül ülök megértőén
bólintottak: igen, így van, dehát ez
természetes. De Bánfalvi Mátyás
tovább beszélt és egyre nagyobb ér
deklődéssel és helyesléssel hallgatták:
— Ez, hogy úgy mondjam, olyan
szervezetien segítségnyújtás. De csi
nálhatnánk máskép is. Egymásután
alakulnak brigádok, amelyek az év
végére szeretnék elnyerni a szocia
lista címet. Ha lehet motorfűrészes
brigád, fagyártmány termelő brigád,
miért ne lehetne erdész brigád is?
— Legyen bizony! — mondta szinte
egyszerre a többi hat.
Hát így lett Bánfalvi Mátyás az
első erdész brigád vezetője. De az
erdészek még sokáig együtt marad-

mind a 12 kérelmezőnek, akinek
már magasab tudományos fokoza
ta van, oda ítéli a műszaki doktori
címet. A doktori okleveleket ben

sőséges ünnepség keretében adta
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Druzsba motorfűrészből alakították ki ezt
a kaszálógépet a Tanulmányi Erdőgazda
ság műszaki csoportjának dolgozói.

át dr. Tamássy István a Földmű
velésügyi Minisztérium szakokta
tási és kísérlctügyi főigazgatósá
gának vezetője.
Eddig végzett tudományos al
kotó munkájuk elismeréseként és
a már megszerzett magasabb tudo
mányos fokozatok alapján a kö
vetkezők nyerték el a műszaki
doktori címet:
Babos Imre, ÉRTI osztályveze
tő, a mezőgazdasági tudományok
doktora; Fekete Zoltán, Nyugal
mazott egyetemi tanár, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező
tagja; Gál János tanszékvezető
egyetemi docens, az Erdőmérnöki
Főiskola igazgatója, a mezőgazda
sági tudományok kandidátusa;
Keresztesi Béla, az OEF vezetőjé
nek helyettese, a mezőgazdasági
tudományok kandidátusa; Koltay
György, nyugalmazott ÉRTI osz
tályvezető, a műszaki tudomá
nyok kandidátusa; Nemky Ernő,
tanszék vezető egyetemi tanár, a
biológiai tudományok kandidátu
sa; Pagony Hubert, egyetemi ad
junktus, a biológiai tudományok
kandidátusa; Pántos György, tan
székvezető egyetemi docens, a bio
lógiai tudományok kandidátusa;
Róth Gyula, nyugalmazott egye
temi tanár, a mezőgazdasági tudo
mányok doktora; Sáli Emil, OEF
főosztályvezető, a mezőgazdasági
tudományok kandidátusa; Sébor
János, tanszék vezető egyetemi ta
nár, a műszaki tudományok kandi
dátusa és Somkuti Elemér, tan-

ti
A termőhelyfeltáró csoport készülő állománytérképe
(Michalovszky István felvételei)

székvezető egyetemi docens, a me
zőgazdasági tudományok kandidá
tusa.
Az új műszaki doktorok sorából

Ugyancsak felszólalt az ünnepsé

Fekete Zoltán akadémikus mon
dott köszönetét a kitüntetésért,

hogy a most doktori címet nyert
főiskolai oktatókat ez az elismerés
még inkább arra kötelezi, hogy
jobban,
kitartóbban
végezzék
munkájukat.

mint a Főiskola régi hallgatója,
egykori tanársegédje, adjunktusa
és 40 éve tanszék vezető tanárja.

gen Sébor János professzor is,
majd Gál János igazgató fejezte
be az üdvözléseket és kifejtette,

Eredményesen dolgozik
az első termő helyfeltáró csoport
Sűrű, tüskés cserjésen gázolunk át.
A sopronkörnyéki erdészet szárhal
mi erdészetében nem ritka az ilyen
elcserjésedett állomány. S ahol talán
a legáthatolhatatlanabb a cserje, két
fiatalembert látunk, amint bizony a
hideg nyárban is alaposan izzadva,
csákánnyal, ásóval szélesítik, mélyí
tik a frissen ásott t alaj szelvénygKdrö'*.
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Ifj. Béky Albert és Tamás Katalin erdő
mérnökhallgatók famagasság mérést vé
geznek.

— Ök a mi nyári segítő társaink —
mondja C s ap od y István, a Ta
nulmányi Erdőgazdaság termőhely
feltáró csoportjának vezetője. —
Az Erdőmérnöki Főiskola hallgatói,
nyári üzemi gyakorlaton vesznek
részt. Az idén öten dolgoznak a ter
mőhelyfeltáró csoportnál. Itt, a szár 
halmi erdészetnél levő próbaterüle
tünkön a vizsgálatok egyik fő célja,
hogy hogyan tudnánk megakadá
lyozni a cserjésedést árny tűrő fafa
jokkal. A termőhelyfeltárás megmu
tatja, hol van kedvező telepítési le
hetősége ezeknek a fafajoknak.
A szárhalmi termőhelyfeltárás,
mini a továbbiakban megtudjuk
Csapody Istvántól és munkatársától,
P a 11 a y Máriától, csak egy része
a termőhelyfeltáró csoport sokirá
nyú munkájának. A csoport múlt év
májusában kezdte meg az országban
elsőként a működését s ma is az
egyetlen. A Tanulmányi Erdőgazdaság kérésére hívta életre az OEF az
erdőgazdasági munkák gyakorlati
megsegítése és elméleti megalapo-
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zása céljából. A termőhely feltárást
lényegébenhárom fő cél
határozza meg. A termőhelyi ténye
zők »vizsgálata és rögzítése, az egyes
termőhelyi tényezők közötti kölcsön
hatások feltárása és végül mindezek
alapján a legmegfelelőbb, leghasznosíthatóbb állománycéltípusok meg
határozása.
Egy év alatt a soproni hegységben
600 hektár, a szárhalmi erdőben 280
hektár került termőhelyfeltárásra,
az idén pedig összesen 840 hektárt
tárnak fel. Érdekes légy pillantást
vetni a feltárás folyamatára is. Alap
térképül 1:5000 méretarányú réteg
vonalas térkép szolgál, amelyet az
Erdőmérnöki Főiskola földméréstani
tanszéke készített eredeti felmérések
alapján. Ez a térkép lehetővé teszi,
hogy a termőhely feltáró csoport
minden eddiginél részletesebb, sőt a
világ szakirodalmában is párját rit
kító alaposságú
vegetációs, illetve erdőtípus
térképet
készítsen bejárás alapján, majd kü
lön állománjdérképet az aktuális tár
sulásokról. A térképezések során a
területek bejárása olyan alapos,
hogy a további részletvizsgálatokra
próbaterületeket tudnak
kitűzni.
Minden próbaterületen
három részletvizsgálat
folyik: fitocönológiai felvétel, talaj
vizsgálat gödör alapján és törzsen
ként! állományfel vétel. Eddig 189
próbaterületet tűztek ki, a gazdaság
területén összesen 1700 próbaterület
lesz. Az eddigi próbaterületekről
1500 növedékf el vételt készítettek s a
tavalyi felvételek alapján nem ke
vesebb, mint
53 000 állományszerkezeti adat
áll a csoport rendelkezésére.
A folyamatosan készülő termő
helyfeltárási térképen
eddig 600 hektár a feltárt terü
let.
Az azonos növénytársulásokat szá
mok jelzik, ezeken belül pedig kü
lönböző színekkel jelölik az egyes tí
pusokat. A térképen a piros és a zöld
szín uralkodik: a piros jelzi a sava
nyú kocsánytalan tölgyeseket és a
savanyú gyertyános kocsánytalan
tölgyeseket, a zöld pedig a gyertyá
nos kocsánytalan tölgyeseket. A gaz
daság teljes termőhelyi térképének
elkészítése legalább ötévi munkát
jelent.
Az első termőhelyfeltáró csoport
további tervei között szerepel
5700 hektár feldolgozása,
térképek készítése, laboratóriumi
analízisek tervszerű elvégzése, nö
vénygyűjtemény felállítása, erdőtör
téneti kutatások végzése és átfogó
tájékoztató kiadása. A végső cél pe
dig a sok részletmunka végeztével
gyakorlati termőhelytípusok kialakí
tása és elhatárolása, pontos üzemi
előírások szerint. Mert a termőhely
feltáró csoport a gyakorlat, a kor
szerű erdőgazdálkodás legközvetle
nebb érdekeit akarja szolgálni.

Veszteség mentes csemetetermelési!
ÉVEK ÓTA napirenden van a
csemetekertek pénzügyi egyensú
lyának kérdése. A gazdaságos
csemetetermelés feltételei ma már
nyilvánvalóan adva vannak és mé
gis egy-egy erdőgazdaság ered
ményromlásában a csemeteterme
lés is komoly szerepet játszik vagy
pedig az erdőgazdaság pénzügyi
mérlegén belül jelentkezik a ráfi
zetéses csemetetermelés, mint ve
szedelmes tényező. A gazdaságos,
pénzügyileg is kedvező csemete
termelés helyes módszereit rész
ben a csemetekertek területi ren
dezése, részben a megfelelő cseme

tekerti technológia helyi kialakí
tása és szigorú érvényesítése biz
tosíthatja. Ide tartozik a cseme

tekertek helyes trágyázásának
kérdése és elsősorban a csemete
kerti munkák minél nagyobb fokú
gépesítése.
NÉHÁNY PÉLDÁT kívánunk
itt felsorolni az előző gondolatok
hoz. A veszprémi erdőgazdaság
egyik legtöbbet Ígérő és komoly
fejlődés előtt álló csemetekertje
Menyekén van. Területe jelenleg
7 hektár, de három év alatt 12,5
hektárra kívánják növelni. Ez a
területnagyság, — bár lehetővé
teszi a nagyüzemi, gépesített cse
metetermelést, — de még sem je
lent olyan rendkívüli nagyságú
csemetekertet, amely a veszpré
mi erdőgazdaság adottságai között
csak nehézségeket okozna a cse
meték távolabbra szállítása miatt.
Mindenesetre a menyekei kert
fejlesztésével párhuzamosan a nem
megfelelő talaj adottságú kisebb
csemetekertek megszüntetésére is
sor kerülhet anélkül, hogy az
egyes erdészkerületek helyi szük
ségleteit kielégítő kis csemeteker
teket teljesen megszüntetnék.
Menyekén már idén megszün
tették a kis táblákat, a sűrű sor
közöket, de az a tervük, hogy jö
vőre már a kert teljes hosszában,
800 méteren haladjon végig a
gép a sorok között.
A VESZPRÉMIEK — igen he
lyesen — talajvizsgálatok alapján

el, hogy melyik csemete
tartják fenn, esetleg fej
tovább és melyeket szün
meg. így például a tótvázsonyi, mindössze másfél hektáros
csemetekertet azért szüntetik meg,
mert az erősen kötött talajon sok
döntik
kertet
lesztik
tetnek

kal több munkaerőt és munkabért
igényelt, mint amennyit a cseme
te megtermelésének
pénzügyi
eredménye elbírt. Öntözési lehető
ség sem volt, tehát a kertet átad
ták az ottani termelőszövetkezet
nek. Különben is alig 3 kilométer
nyire rendelkezésükre áll a szé
pen megművelt mintegy, 6,5 hek
táros nagyvázsonyi csemetekert.
Itt is vannak ugyan gondok éppen
idén, mert szinte egyik hétről a
másikra a csemetekert alatt folyó
patak, illetve a patakot tápláló
valamennyi forrás kiapadt. Sütő
Nándor erdészetvezető szerint
azonban ez nem jelent nagy bajt,
mert rosszabb vízellátással „ed
zettebb“ csemetéket lehet ter
melni. Erre annál nagyobb szük

ség van, mert az itt nevelt cseme
ték főleg kopárokra kerülnek.
Alapvető fontosságú, hogy a
csemetekertkezelők és a kisebb
csemetekertekben gazdálkodó ke
rületvezető erdészek jól ismerjék
a pénzgazdálkodás helyes mód
szereit is. A veszprémi erdőgazda
ság csemetekerti költségnyilván
tartó lapokat rendszeresített, ahol
az anyagköltségeken, az energia
felhasználás költségein és a munka
bér költségein kívül fel kell tün
tetni a lombos és a fenyőcseme
ték, a suhángok, valamint az exóták termelésére fordított összege
ket. A nyilvántartás alapján meg
tudják majd állapítani, — különö
sen ha az első év tapasztalatai
alapján kiterjesztik ezt a módszert
valamennyi fafajra — hogy me
lyik fafaj előállítása kerül többe
vagy kevesebbe az egyes csemete
kertekben.
NAGY NEHÉZSÉGEK vannak
egyelőre a mag vizsgálati lapok ve
zetése körül. Ez nem csupán for

maság, mert a magvizsgálati lap
adatai szerint lehet csak helyesen
vetni. Régebben számtalanszor
előfordult, hogy a magot már ré
gen elvetették, mikor a kísérő lap
a csemetekertkezelőhöz jutott.
Most már időben érkeznek a mag
vizsgálati lapok, de még gyakran
előfordul, hogy sem a csírázás!
százalék, sem a használati érték,
sem a tisztaság nem szerepel a la
pon, legfeljebb annyi, hogy meny

nyit kell vetni egy folyóméterre.
Ez viszont így magában kevés útmutatást ad.
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Látogatás Szegedi Mihálynál Derecskén

Most ősszel lesz éppen tíz éve,
hogy Szegedi Mihály, az idei Bedődíj egyik jutalmazott ja, átvette a
derecskéi csemetekert kezelését.
Akkoriban létesítették a kertet. A
terület addig 25 bérlő kezén volt
— talán felesleges is mondani,
hogy a bérlők a földet úgy kiuzsorázták, amennyire csak lehetett.
Ha igaz, hogy minden kezdet ne
héz, akkor ezen a végletekig ki
használt földön elkezdeni a cse
metetermelést kétszeresen nehéz
volt. Szegedi Mihályt minden haj
nal már az országúton érte, amint
taposta kerékpárja pedálját a
Bánk és Derecske közötti 30 kilo
méteren, és öreg este volt, mire
ismét csak 30 kilométeres kerék
pározás után hazaért Bánkra.
— Mondták a gazdaságnál, hogy
adnak motorkerékpárt, járjak az
zal —• emlékezik a kezdet hónap
jaira Szegedi Mihály. — De én
féltem a géptől, mint a tüztől, el
sem tudtam volna képzelni, hogy
motorra üljek. Szerencsére alig
néhány hónapig tartott ez a féle
lem — a kert példája mutatta
meg, hogy gép nélkül semmire
sem lehet menni.
—• Először rozoga kis Csepellel
kezdtem, aztán, amikor 1956-ban
átvettem az ebesi kert kezelését
is, Danuviára cseréltem fel, most
néhány napja pedig Pannóniával
utazgatok naponta többször is Derecske és Ebes között. Körülbelül
ilyen formán fejlődött a csemete
kert gépesítése is a lókapától a
mostani
Zetor-vontatta
ápoló
gépekig, a DT lánctalpas suhángkiemelésig.
— Sokszor nevezik Derecskét és
Ebest „csemetegyárnak” — foly

kozva a cigarettafüstöt. — De ta
lán vegyük sorra őket a csemete
kerti munkák fejlődésével párhu
zamosan.

Csak nagy vonalakban jegyez
zük Szegedi elvtárs szavait: első
volt a soroló gép, egy vetőgépre
szerelt fecskefarok alakú sorhúzó,
amivel szabályozni lehet a barázda
mélységét. Ezután következett a
lóvontatású csemete-, majd suhángkiemelő. A gépesített csemetekiemelés egy csapásra 50 száza
lékkal olcsóbbá tette a munkát, a
suhángkiemelés pedig a 21 filléres
darabonkénti kézi kiemelést 5 fil
lérre csökkentette. Amikor köze
lebbről megismerkedett a Zetortraktorral, mindjárt felismerte,
milyen lehetőségeket kínál ez a
gép a csemetekerti munkák meg
könnyítésére. Ekkor kezdődött meg
igazán a gépesítés Derecskén, az
ápolástól kezdve a kiemelésig. Ló
helyett traktort fogott a munka
gépek elé. A gépesítés arányában
fokozatosan csökkenteni lehetett a
munkáslétszámot. Az első években
Derecskén 110—120 állandó mun
kás volt, ma a két nagy kertet 40
munkás látja el. de a nyári idő
szakban a munkások zöme is az
erdészeteknél végez egyéb mun
kát.
Az újítások sorában azután a
magvetögép következett, majd a

„Nem is tudom hamarjában, hány újí
tásom van ..

megkönnyítő sor
húzó szerkezet, amely 30 százalék

dugványozást

kal emelte a teljesítményt s amel
lett megkímélte a dugványokat az
addigi átlagos 20 százalékos káro
sodástól. A sorhúzó a dugványon
ként! 1—1,5 filléres költséget, 0,8
fillérre csökkentette, ami — tekin
tetbe véve a jelenleg évi 9 millió
és a jövőben még emelkedő sima
dugványok számát — szintén óriá
si megtakarítást jelent, a munka
meggyorsításáról nem is beszélve.
A szúrós csemeték kiemeléséhez,
illetve a gépi kiemelés utáni kézi
kihúzásához fogót szerkesztett,
hogy a munkások kezét ne sebez
zék fel a tüskék. A Zetor-vonta-

tatja mosolyogva elmaradhatatlan
cigarettája füstje mögül —• gyak
ran bizony gúnyolódó hangsúlyt is
adnak a szónak. Pedig ennek nincs
alapja, mert ahol minden adottság
megvan hozzá, mint nálunk, ott a
nagyüzemi csemetegazdálkodás a
helyes és kifizetődő.

— A nagyüzemi gazdálkodás ki
alakításához biztosan hozzájárul
tak a Szegedi-féle újítások is —
vetjük közbe. —- Hány újítása van
eddig?
— Nem is tudnám hamarjában
megmondani! — fújja elgondol-

Béke Rozália kerületvezető és Szegedi Mihály a derecskéi csemetekertben.
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tású, hóeke-szerű talaj egyengető
készülék egy óra alatt 15 dolgozó
munkáját végzi el.
A legfrissebb újítások sorát a
módosított csemetekiemelö nyitja
meg. Az U-alakú kést az U hajla
tának közepén kettévágta, az egyik
késrész kissé előbbre áll, mint a
másik. Segítségével a fenyőcse
metét is ki lehet emelni, hajszál
gyökereivel együtt. Az éles fogú,
villaszerű mag szedő készülék kü
lönösen hárs és celtisz magvak
szedésénél vált be, a gyorsaság
mellett előnye, hogy kíméli a fá
kat. A sort akaró készülék a sor
húzó gép után két lemez segítsé
gével vissza takarj a a földet a mag
vetésre. A csemetevisszavágó ké
szülék segítségével egy napszám
ban lehet elvégezni egy holdnyi

terület visszavágását, amihez ed
dig 16 napszám kellett.
Nagyon vázlatosan körülbelül
ennyiben számolhatunk be Szegedi
Mihály eddigi újításairól. Leg
alábbis ami a gépeket illeti. Mert
az ápolási munkák módszerei kö
zött is nem egy Szegedi-féle újí
tással találkozunk. Hogy csak
egyet említsünk: a gyomtalanítás.
Szinte már a magvetés után, már
ciusban megkezdik a kapálást,
amikor a gyomot még csak kis
fehér szálak jelzik. így a gyomnö
vény ki sem tud kelni. A kapálás
előtt természetesen megjelölik,
hol fekszik a mag. A derecskéi és
ebesi csemetekertben már nem is
ismernek nagyon gyomos kapálást
s nyáron már nem is kapálnak,
csak porhanyítanak. Ez a módszer
szintén nem kis részben járul hoz
zá ahhoz, hogy az előirányzott
költségeknek legfeljebb 80 száza
lékát használják fel s az idén a
két kertnél 1 800 000 forint nyere
ségre számítanak, a tavalyi 800 000

forint helyett.
Amikor elbúcsúzunk a „cseme
tegyár“ gazdájától, szokás szerint
további terveiről érdeklődünk.

Szegedi Mihály egyik újításával, a dugványsorhúzóval.

— A 60 hektáros derecskéi kert
most ősszel 14 hektárral növekszik
— mondja. — A megnövelt részen
kizárólag nyárcsemetét termelünk
majd s általában mind nagyobb
gondot fordítunk a nyárterme
lésre, mennyiségileg és minőségi
leg is. Ami az újításokat illeti,
azokat mindig a gyakorlat, a min

dennapi munka megkönnyítésének
célja szüli. A megnövekedett fel
adatok a legjobb ösztönzői az újí-

Indulás a vadonatúj motorkerékpárral az
ebesi csemetekertbe.

tókedvnek. De hasonlóképpen jó
ösztönzőerő lenne, ha az újító
rendszeresen tájékozódhatna újí
tásai használatbavételéről, elterje
déséről, nemcsak véletlenül sze
rezne tudomást arról, hogyan vál
tak be másutt az újításai. Az újí
tások elbírálása kétségtelenül meg
gyorsult és az újítók megbecsülése
is megnövekedett. Ennek egyik
legszebb példája az én Bedő-díjam, amelyet nemcsak mint a két
nagy csemetekert kezelője, hanem
mint többszörös újító is igyekszem
minél jobban kiérdemelni a jövő
ben is.

Cserzőanyagot tartalmazó anyagok begyűjtése
A cserszömörce „szüret” mostanában kezdődött a
Balatonfelvidék löszdombjain. Szorgalmas kezek le
húzzák a növények ágairól a leveleket, az idei még
meg nem fásodott ágrészeket körülbelül 5 cm hosszú
ságban letördelik a körkörös levelekkel együtt és zsá
kokba tömve átadják az Erdei Termék Vállalat községi
gyűjtőállomás vezetőjének. A nyersen szedett Teveleket
szellős padlásokon teregetik szét és megszárítják. A
szárítás csak naponkénti többszörös forgatással ér
hető el. Különös gondot jelent a már száraz levelek
tárolása, illetve megóvása minden nedvességtől. A tel
jesen megszáradt levelek zsákokban a bőrgyárakba ke
rülnek, s ott vegyi úton vonják ki belőlük a tannint.
A vadontermő cserszömörce levelei általában 9—12
százaléknyi tannint tartalmaznak, a telepített és opti
mális körülmények között élő cserjebokrok levelei
ben viszont sokszor még a 20 százalékot is meghaladja
a tannintartalom.
A cserszömörce-szedésnek és szárításnak a száraz
idő kedvez, esős időben a nedvesen szedett levelek
lassabban száradnak, könnyen befüllednek, megpenészednek és értéktelenné válnak. A „szüret” szeptember
végéig, október közepéig tart, a később szedett leve
lekben már erősen csökken a tannintartalom.

(Cotinus coggyria)

Az Erdei Termék Vállalat gyűjtőállomás vezetői
nek nem is annyira a szárítás, mint az őszi tárolás okoz
nagy gondot. Novemberig—decemberig is kénytelenek
tárolni ugyanis a sokszor már hetekkel azelőtt meg
száradt és szállításra kész árut, mivel a bőrgyárak
raktártér hiányában nem tudják előbb befogadni a
szállítmányokat.
A nyáron Balatonfüreden megtartott értekez
leten a központi küldöttek és a megjelent gyűjtő
állomás vezetők kiértékelték a tavalyi begyűjtést, meg
beszélték a várható nehézségeket és megtették az in
tézkedéseket azok kiküszöbölésére. Pálffy Károly gyenesdiási gyűjtőállomás vezető munkaversenyre hívta
ki Zánka, Akaii, Aszófő, Balatonfüred, Balatonalmádi,
Csopak Veszprém és Gyulafirátót gyűjtőállomás veze
tőit, s azok egyhangú lelkesedéssel vállalták a minő
ségi versenyben való részvételt. Az értekezleten arra
a megállapodásra jutottak, hogy ha az idő nem lesz
esős, s a bőripar idejében rendelkezésre bocsátja a
szállításhoz és az őszi tároláshoz szükséges zsákokat,
a vállalt kötelezettségeket pontosan teljesíteni fogják.
S. V.
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N. Kerületvezető erdész ház-telep tervezési programja
Az erdészház típustervekről
júliusi számunkban
közöltük
Hajak Gyula, OEF főmérnök
elemző tanulmányát. A tanul
mány második részét most hoz
zuk és ebben az új típustervek
elvi alapjainak részletes ismer
tetését adjuk, míg a tanulmány
befejező részére lapunk szeptem
beri számában kerül sor.

A) TELEPÍTÉS
A belterjes erdőgazdálkodás egyik
alapfeltétele, hogy az erdőben végzett
valamennyi termelési munka (erdő
telepítés, művelés, használat, fa
anyagszállítás, vadászat stb.) közvet
len irányítója és szervezője, a keirületvezető erdész, szolgálati és védel
mi feladatának ellátása érdekében a
gondjaira bízott erdőben lakjék. Ez
a követelmény sok esetben azt je
lenti, hogy az erdészházat lakott
helytől, várostól, községtől távol kell
telepíteni.
A szűkebb értelemben vett telepí
tésnél elsőrendű szempont, hogy a
víznyerési lehetőség ásott kút létesí
tése vagy forrásfoglalás formájában
biztosítva legyen. Ezenkívül ügyelni
kell arra, hogy az erdészház lehető
leg meglevő tisztáson legyen (ne kell
jen csökkenteni a hozamterületet),
erdei utak közvetlen közelében, te
hát könnyen megközelíthető helyen.
Ha az erdőben való telepítésnek
bármely oknál fogva (vízellátási ne
hézségek, az erdő feltáratlansága
stb.) akadálya volna, akkor az er
dészházat az erdőből a lakott telepü
lések felé vezető út mellé kell tele
píteni. A telephely kiválasztásánál
arra is mindig figyelemmel kell len
ni. hogy az erdészház közvetlen
szomszédságában lehetőség nyíljék
konyhakert létesítésére.

B) RENDELTETÉS
Mivel az erdészházat ezek szerint
többnyire lakott településektől távol,
a kerületben kell telepíteni, az egyéb
lakóházaktól eltérő rendeltetését rö
viden az alábbiakban foglalhatjuk
össze:
a) Az erdészháznak elsősorban a
lakás funkcióit kell kielégítenie, azt
a sajátos körülményt is számításba
véve, hogy az erdész és családja ki
zárólag otthonára van utalva, nem
állnak rendelkezésére azok a műve
lődést, szórakozást szolgáló intézmé
nyek, amelyek ma már városon és
falun egyaránt megtalálhatók. A kül
ső szolgálatot teljesítő erdészeket
mindazokért a hátrányokért, a szo
cialista társadalmi rendben egyéb
ként mindenkinek osztályrészül jutó
kulturális és szociális lehetőségek
hiányáért, — amelyek az egyedül élés
velejárói — lakásuk kényelmével,

otthonuk lakályosságával kell kárpó
tolnunk. Ez a tény önmagában is
indokolttá teszi, hogy a városi és köz
ségi lakások helyiségeinek alapterü
letére vonatkozó normákat az er
dészházak tervezésekor növeljük.
b) A külső erdészlakások — az elő
ző pontban ismertetett rendeltetésük
mellett — egyúttal üzemi célt is szol
gálnak A kerületvezető erdésznek
ugyanis lakásában kell elvégeznie
szolgálatával kapcsolatos adminiszt
rációs munkáit, itt kell tárgyalnia a
munkavállalókkal és sok esetben a
munkabért is itt kell kifizetnie.
c) A lakott helyektől távol élő dol
gozóknak maguk és családjuk ellá
tására kisebb háztáji gazdaságot kell
vezetniők. Erdészeti vonatkozásban
erre a fennálló bérügyi rendelkezé
sek is módot adnak, mivel az élelmi
szereket és más mindennapos köz
szükségleti cikkeket különben csak
igen költségesen és körülményesén
] ehetne beszerezni. — Ez a tény
szükségessé teszi az érvényben levő
típustervek alaprajzi méreteit meg
haladó konyha és éléskamra, vala
mint a kisebb arányú háztáji gazdál
kodás célját szolgáló melléképület
biztosítását. A melléképületben kell
elhelyezni a nélkülözhetetlen kenyér
sütő kemencét, füstölőt, mosókony
hát, továbbá itt kell tárolni az er
dészkerületben dolgozó munkások
szerszámait és különféle kfisebb
mennyiségű anyagokat.
d) Végül az erdészlakásban gyak
ran gondoskodni kell az ellenőrző és
irányító szervek dolgozóinak szállá
sáról, vagyis külön vendégszobára is
szükség van. Ez a szoba vadászati
idény alatt egyúttal bel- és külföldi
vadászvendégek elhelyezésére is le
hetőséget ad.

LAKÓÉPÜLET
A lakóépületet két változatban kell
megtervezni, mégpedig vendégszoba
nélkül és vendégszobásnak.
1. 1 szobás + 2 hálófülkés, 6 férő
helyes, lakókonyhás, közműves lakó
épület.
(Meg kell jegyezni, hogy az ere
deti programban 2 szobás megoldás
szerepelt. Az ÉM a tervezési prog
ram jóváhagyása alkalmával a má
sodik szoba helyett 2 hálófülkét ja
vasolt, mert ezáltal a szülők és gyer
mekek részére külön hálóhelyiség
biztosítható. A módosítás indokolt,
mert a nappali tartózkodásra a lakókonyha és a megmaradó szoba telje
sen elegendő.)
Az épület helyiségigénye a követ
kező:
a) tornác 4—5 m2 alapterülettel.
A két-három lépcsővel ellátott —
részben az épület falsíkján kívül el

helyezkedő, részben az épület alap
területébe benyúló — nyitott torná
con keresztül történik a lakásba a
bejárás.
b) előszoba 7—8 m2 alapterülettel.
Az előszoba szélfogó szerepe mel
lett a felső ruházat, a szolgálati és
vadászfegyverek és egjyéb felszere
lések elhelyezésére szolgál. Közel
négyzetalakú alapterülettel kell meg
tervezni. Innen nyíljék a lakókonyha,
a fürdőszoba, a WC és esetleg az
éléskamra. A több helyiséggel való
kapcsolat megkívánja az eddigi tí
pustervekben alkalmazott 4,8—5,8
m2-nél nagyobb alapterületet. Indo
kolttá teszi ezt az a mindennapi eset
is, hogy itt hivatalos ügyből kifo
lyólag (munkaszervezés stb.), vagy
kedvezőtlen időjárás miatt (zivatar,
vihar stb.) esetleg 8—10 tagú mun
kásbrigád is tartózkodik.
c) Lakókonyha 16—18 m2 alapterü
lettel.
A lakókonyhában megfelelő nagy
ságú alapterületet kell biztosítani,
egyrészt a mindennapos ételkészítés,
a főzés és a velejáró háztartási mun
ka, másrészt az étkezés, a gyermekek
nappali tartózkodása, valamint az
egyéb háziasszonyi teendők (vasalás,
varrás stb.) részére. A bútorok és be
rendezési tárgyak célszerű elhelyezé
se érdekében előnyösnek látszik a
kétféle funkció kihangsúlyozását az
alaprajzi megoldásban is kifejezésre
juttatni, tehát eltérni a szokásos
négyszögalakú elhelyezéstől, hogy a
főzőhely esetleg függönnyel elhatá
rolható legyen a lakórésztől.
A lakókonyhában zajlik le az er
dész családjának hétköznapi élete.
Háztartási munkája közben az anya
itt állandóan felügyelhet a lakórész
ben tartózkodó gyermekekre. A lakó
részben 6 fő elhelyezésével számolva
kell megtervezni az étkező asztalt,
székekkel együtt. A lakórész emel
tet lehetőséget nyújt a kerületvezető
erdésznek, hogy az esti órákban a
család többi tagjától nem háborgatva
végezhesse adminisztrációs munká
ját. Ezért gondoskodni kell iratszek
rényről és íróasztalról. Célszerű len
ne beépített iratszekrényt tervezni
úgy, hogy annak lehajtható ajtaja
egyúttal íróasztalként szolgáljon.
d) szoba 20—22 m2 és két hálófül
ke 14—16 m2 alap területtel.
Tekintettel arra, hogy az esetek
legnagyobb részében többgyermekes,
vagy a nagyszülőkkel együtt élő csa
ládokról van szó. 6 fő részére kell
fekhelye; biztosítani. Ebből kettőnek
az elhelyezésére lehetőség van a nap
pali tartózkodásra szánt szobában, a
két hálófülkében pedig további kétkét személy helyezendő el. A háló
fülkék fűtése közös cserépkályhávqd
történjék.
A nappali szoba az előszobából
nyíljék, a hálófülkék pedig vagy a
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lakókonyha, vagy pedig a szoba felől
kapjanak bejáratot.
e) kamra 4—6 m2 alapterülettel.
Az éléskamrának a meglevő típus
tervektől eltérő megnövelt alapterü
letét nagyobb mennyiségű élelmi
szernek hosszabb időre való tárolása
indokolja. Innen kell feljutni a pad
lástérbe is. A kamra bejáratát az
előszobából vagy a konyha felől kell
megtervezni. Gondoskodni kell a
közvetlen szellőzésről és megvilágí
tásról.
f) fürdőszoba 4 m2 alapterülettel.
A fürdőszoba lehetőleg az elő
szobából nyíljék, de elhelyezhető a
lakókonyha és az egyik szoba között
is. Közvetlen szellőzéssel és megvilá
gítással tervezendő meg.
gr) W. C. 1 m2 alapterülettel.
A W. C. feltétlenül külön helyiség
legyen, közvetlen szellőzéssel és meg
világítással, s az előszobából nyíljék.
2. 1 szobás -|- 2 hálóf ülkés, 6 férő
helyes, vendégszobás, lakókonyhás.
közműves lakóépület.
A vendégszobás változat helyiség
igénye azonos az 1. pontban tárgyal
takkal, kivéve az előszoba méretét.
Az építési költségek csökkentése ér
dekében ugyanis célszerűnek látszik
a vendégszobát esetleg a tetőtérben
kialakítani, s ez esetben a feljárót a
második szintre nem a kamrából,
hanem az előszobából megtervezni.
Az előszoba méretét ennek megfele
lően növelni kell.
A vendégszobában 2—3 személy
fekhelyéről kell gondoskodni, alap
területe 14—16 m2 legyen. A ven
dégszobában mosdókagylót kell e'he
lyezni. Egyéb tekintetben a vendég
szobás erdészlakás-típus tervezésére
az 1. pontban megadott adatok és kö
vetelmények az irányadók.
3. A lakóépületek tervezésére vo
natkozó egyéb szempontok
A tervezésnél az egyes helyiségek
megfelelő csoportosítása és Tápterü
letének biztosítása mellett nagy gon
dot kell fordítani valamennyi helyi
ség bebútorozhatóságára és a beren
dezési tárgyak majdani elhelyezé
sére. Ez egyúttal meghatározza az
ajtók és ablakok célszerű helyét is.
A megadott alapterületi értékeket
— költségkímélési okokból — leg
feljebb 5 százalékkal szabad túllépni.
A nagyobb biztonság érdekében
csak egy bejárati ajtót kell tervezni
és ezt, valamint az ablakokat vas
ráccsal — az utóbbiakat esetleg zsa
lutáblákkal — kell ellátni.
Ami az építőanyagokat illeti, a gaz
daságosság megköveteli, hogy a legmesszebbmenően számoljunk a helyi,
illetve a környékbeli építőanyag
forrásokkal. A típusszerkezeti ele
mek kiválasztásánál pedig ügyeljünk
arra, hogy szerepelnek-e azok a gyár
tási katalógusokban, tehát ténylege
sen beszerezhetők-e. Az egyes szer
kezetek anyagai a következők: alap
fal: úsztatott kőbeton v. terméskő,
lábazati fal: terméskő v. kisméretű
tégla, felmenőfal: üreges vagy kis
méretű tégla, válaszfal: 6 cm-es vá

laszfaltégla, födém: / előregyártóit
vasbeton gerendák közötti BH 100-as
jelű béléstestek vagy egyéb tálca
elemek, tetőszerkezet: nyeregfedél
szék fából, hornyolt cserépfedéssel,
burkoló munka: a szobákban és a la
kókonyha lakórészében ragasztott
parketta, az összes többi helyiségben
mozaiklap 10 cm-es lábazattal, a für
dőszobában 1,50 m, a konyhában
1,20 m magas olajmázolás a berende
zési tárgyak mellett, kályhásmunka:
a szobában vegyestüzelésű cserép
kályha, a konyhában asztali tűzhely,
a hálófülkék fűtése közös cserép
kályhával történik.
4. Épületgépészeti munkák.
Az épület házi vízellátási rend
szerrel működjék. A szükséges víz
mennyiséget 1,00 m átmérőjű beton
gyűrűvel épített ásott kút, vagy ese
tenként a közelben fellelhető forrás
szolgáltatja. Ásott kútnál az üzem
biztonság és a takarékosság érdeké
ben kézi működtetésű, Rex-típusú
szívó-nyomó kútszivattyú emeli fel
a vizet a padlástérben elhelyezett és
megfelelő módon
szigetelt
kb.
750—1000 liter ürtartalmú tartályba,
ahonnan a víz gravitációs úton jut el
a fogyasztó helyekre.
Az egyes helyiségekbe az alábbi
berendezési tárgyak tervezendők: A
konyhában: 1 db falikút. A fürdő
szobában: 1 db fürdőkád, 1 db fürdő
kályha és 1 db 59 cm-es mosdó. A
vendégszobában: 1 db 59 cm-es mos
dó. A W C-ben: 1 db komplett W C
berendezés.
A szennyvizet a helyszínen készí
tett kétaknás derítőberendezésbe kell
vezetni, melynek iszaptere minimá
lisan 1500 liter, ülepítőtere 1800 liter
legyen. A derített szennyvíz elszívárogtatását vagy áttört falu szikkasz
tóval vagy a talaj víznyelő képessé
gétől függően megállapítandó, meg
felelő hosszúságú alagcsőhálózattal
oldják meg.
A típustervben az épület belső
villanyszerelési munkáit is meg kell
tervezni. Ezek kivitelezésére azon
ban — a holt beruházások elkerülése
céljából — csak olyan kivételes ese
tekben kerülhet sor, amikor a sze
kunder vezeték rövid távolságról,
aránylag kis költséggel megépíthető.
5. Homlokzat.
Bár a helyi anyagok felhasználása
már bizonyos mértékig megszabja az
épületnek az illető vidékre jellemző
arculatát, ezt mégis szükséges ki
hangsúlyozni a homlokzat megfelelő
kialakításával is. A tájba Teszkedés
érdekében célszerű ugyanarra az
alaprajzi megoldásra három homlok
zatot tervezni, mégpedig egy alföldi
egy dunántúli és egy északmagyaror
szági jellegűt. (Pl. a kőben gazdag
hegyvidéken a lábazati falat és a
felmenő fal kontúrjait mélyített
hézagolású terméskőből felvezethet
jük stb.)
MELLÉKÉPÜLET
A melléképület foglalja magában
mindazokat a helyiségeket, ame
lyekre a kerületvezetőnek szüksége

van, egyrészt a háztáji gazdálkodás
megteremtése, az illetményföldön
megtermelt mezőgazdasági termékek
tarolása végett, másrészt a termelő
munkával kapcsolatos kisebb anya
gok és kézi szerszámok raktározása
céljából.
A
melléképület
helyiségigénye
az alábbi:
Alap terület m2
1. tehénistálló, 2 állásos 120
2. sertésól, kétrekeszes 6,0
3. baromfiól
3,0
4. árnyékszék mun
kások részére
1,5
5. fásszín
6,0
6. mosókonyha, beépí
tett üst házzal
8—10,0
7. kézi raktár
12,0
8. kenyérsütő kemence 4,0
9. füstölő
1,0
10. zöldségeskamra, földbesüllyesztve
____ 6,5
60,0~
Az állattartás céljait szolgáló helyi
ségek alaprajzi elrendezésénél fel
használható az 50. IV. 122/b. sz. tí
pusterv, azzal a változtatással, hogy
a baromfiól ajtaja ne a tehénistálló
ból , nyíljék. Az említett típustervet
továbbá ki kell bővíteni mosókony
hával, kenyérsütőkemencével, füs
tölővel. Ugyancsak a melléképület
ben tervezendő meg a raktárhelyi
ség a kerületvezető által kezelt ki
sebb mennyiségű anyagok és kézi
szerszámok elhelyezésére, ég a bur
gonya, valamint a zöldségfe ék táro
lásához szükséges, a terepszint alá
süllyesztett zöldségeskamra.
A felsorolt helyiségek célszerű el
helyezése esetleg két külön mellék
épület tervezését teszi szükségessé.
A melléképület tervezésénél az
építési anyagok és szerkezetek tekin
tetében lehetőleg figyelembe kell
venni a hasonló jellegű melléképüle
tek érvényben levő típusterveinél
alkalmazott megoldásokat.
A mosókonyha és a kéziraktár
padlóburkolata betonból készüljön,
cementsimítással. A zöldségeskamra
egyszerű földpinceként is megtervez
hető. A imelléképületben épületgé
pészeti munkát nem kell tervezni.
KERÍTÉS
Az erdészlakás telephelyét, tehát
a lakó- és melléképületeket a bizton
ság érdekében kerítéssel kell körül
venni. A kerítés átlagos hossza az
eddigi gyakorlat szerint 250 fm. Ez
lehetővé teszi a melléképületnek a
főépülettel való elkülönítését is, ami
főleg az aprójószág miatt fontos.
A kerítés anyaga 3 méterenként
elhelyezett 10 X 15 X 240 cm méretű
előregyártott vasbeton kerítésosz
lopra kifeszített, 150 cm magas hor
ganyzott gépfonat, felül 2 sor hor
ganyzott tüskésdróttal.
A kerítésre 1 db 3,50 X 1,80 m
méretű köracélkeretes kétszárnyú
bejárati nagykaput és 2 db 90 X 180
cm méretű vasajtót kell tervezni.
Hajak Gyula
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Néhány szó a faanyagmozgatás
önköltségének csökkentéséről
Az úrkúti erdészet szarvasároki
kerületében javában folyik a terme
lés. Sokat gondolkodtunk: mit kel
lene tennünk, hogy a munkaverseny
ben méltóan részt vegyünk. Rájöt
tünk, hogy a faanyagszállításnál még
jelentős megtakarítást lehet elérni.
A Nagyvázsony 49/c erdőrészlet
például, — ahol legutóbb gyérítési
munkálatok folytak —, minden ol
dalról megközelíthető teherautóval.
A háromszögalakú erdőrészlet keleti
oldalán halad a Zsófiapuszta-nagyvázsonyi országút, a nyugati, illetve
északi oldalán pedig teherautóval
jól járható nyiladék van. Ha az er
dőrészlet külső szélétől számított
70—70 m-es sávban a faanyagot a
szél felé rakjuk össze, s utána kézi
erővel kiközelítjük az útra, illetve a
nyiladékra, kiejthetjük a közelítésrekiszállításra eső költséget, ami a Ba-

latonfelvidéki Erdőgazdaság viszony
latában m3-enként 70 Ft-ot tesz ki.
60 m3 kiközelítése és ki
szállítása
erdőgazdasági
átlagot számítva (á 70 Ft)
összesen
4200 Ft
Kivonva 60 m3 kézi kiköze
lítése (á 8 Ft)
480 Ft
A termelési költség csök
kentése tehát
3720 Ft

dőrészlettől kb. 6 km-re fekszik. A
8 órás munkaidő jelentős részét —
kb. 2,5 órát, azaz az összes munkában
töltött munkaidőnek 30 százalékát
— elviszi a ki jövetel és a hazamene
tel. Bár újabban felterhelőkkel se
gítjük a fogatokat, — s így jelentős
mértékben javítjuk a fogat teljesít
ményét, csökkentjük az 1 m3-re eső
faanyagmozgatás önköltségét —, a
hosszú üresjárat igen rontja a foga
tok munkájának termelékenységét.

Természetesen ez csak egy erdő
részletnél. A jövőben — tanulva az
eddigi lehetőségekből — minden
olyan erdőrészletben, ahol erre mód
lesz, igyekszünk hasonló faanyag
mozgatási önköltségcsökkentést el
érni.
A be rovátkolt területről már fo
gattal történik a kiszállítás. A foga
tok Ürkútról járnak ki. Úrkút az er-

KISZ-munka az erdészetben
A
kecskeméti erdőgazdaság
dunavecsei erdészetének solti ke
rületében, a 36 holdas csemete

együtt dolgozik velünk, annak a
viccmondás is kötelessége ...
— Látom, ragyogó a hangula
kertben kecskeméti gimnázista tuk. De, vajon máskor is ilyen
lányok
gyomlálnak.
Önkéntes jókedvűek?
KISZ-munkások. Dankó Irén fia
— Igen, — veszi át a szót a ta
tal tanárnővel az élen tizennyolc nárnő. — Künnyű, nem megeről
csupa jjókedélyű serdülő lányka, tető munka. Reggel hattól tizen
kettőig dolgozunk, közben-közIII. és IV. osztályosok. Ahogy
messziről figyelhetjük őket, a tű ben pihenővel... A nap többi ré
ző napon is serényen folyik a sze szabad. És azt ugyancsak ki
használjuk. Fürdünk, játszunk,
munka a kezük alatt. Pedig
nótázunk, tábortűz mellett viga
Ugyancsak tereferélnek és kaca- dunk. És néha besétálunk Dunarásznak. Ugyan mitől ilyen jó a földvárra, a moziba ...
kedvük?
Két hétre jöttek; ez a második
— Egy csuda jó tréfától! — felel KISZ-turnus. Még egy jön majd
a sor elején haladó szöszke Tapodi utánuk. Bent az erdőben, az er
Erzsi. Mögötte Szergyuk Natália, dészház melletti új, modem mun
Domokos Erzsi és Buzsik Ilonka, kásszállóban laknak. Az ellátásuk
máris újból kacagnak. — Mi min bőséges és ízletes, — s erre külö
dig tréfálunk, — siet a magyará nösen büszke Galló néni, a szazattal a dundi Kapitány Marika. kácsnő. Naponta ötször étkeznek.
— De az Irén néni is... Mert aki Jávor Laci bácsi, a kerületi erdész,
aki a munkájukat naponkint át
veszi, és felesége, Márta néni anynyira a gondjukat viselik, mintha
saját gyermeke lenne mindegyik.
Jakab Artur bácsi pedig, az erdé
szet vezetője, valahányszor meg
látogatja őket, mindig valami cse
megét hoz nekik. Hol egy bödön
fagylaltot, hol egy kosár friss
gyümölcsöt. És ez a nótázó, tréfál

A KISZ brigád a reggeli tájékoztatót
hallgatja.

kozó vígkedélyü fiatalság, miköz
ben kellemesen üdül, játszva,
könnyedén komoly, hasznos mun
kával segíti az erdészetet,
B. S.

Most azonban ezen is segítettünk.
Mi olyan méretű bányafát termelünk
— 2,4 m, 3,0 m hossz—, amilyent az
urkuti mangánércbánya alkalmaz. És
ebből kiindulva Horváth István üze
mi fogatos felajánlása alapján meg
szüntettük az üresjáratot hazafelé!
A bányafát fogattal nem közelítettük
ki közbenső rakodóra, hanem az
utolsó térésnél leszállítjuk az urkuti
bányatelepre. Ez is növeli a fogat ki
használását, csökkenti az önköltsé
get.
i
Nézzük meg számokban:
30 m3 közelítése, kiszállí
tása és szállítása a vevő
telepéig, erdőgazdasági át
lagáron (á 150 Ft)
4500 Ft
30 m3 faanyag közvetlen
szállítása fogaton (á 45
Ft)
1350 Ft
Az önköltségcsökkentés te
hát
3150 Ft

Még számos lehetősége van a ter
melékenység növelésének. így pl.
nagyon várjuk a rönkközelítő kerék
párokat, mert segítségükkel nemcsak
a teljesítményt tudjuk fokozni, a fa
anyagmozgatás önköltségét csökken
teni, hanem az erdőművelési kívá
nalmaknak is eleget tudunk tenni.
Az utak jó karbantartásával szintén
jelentős megtakarítást lehet elérni.
A munkaverseny során bizonyára
számos lehetőség nyílik a több, jobb
és olcsóbb termelés megvalósítására.
Azon vagyunk, hogy a lehetőséget
felhasználjuk e cél érdekében.
Bíró István
kerületvezető erdész, Úrkút.
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Tíz esztendős
a Mezőgazdasági Kiadó Vállalat
A Mezőgazdasági Könyv- és Fo
lyóiratkiadót 1950. nyarán szervezte
meg kormányzatunk, hogy az ország
mezőgazdasági fejlesztésének szol
gálatába állítsa. A magyar mező
gazdasági könyvkiadás ezzel új fe
jezethez érkezett és a múltban soha
nem ismert virágzásnak indult a
mezőgazdasági szakkönyvek, folyó
iratok, népszerűsítő könyvek és fü
zetek kiadása.
Mezőgazdaságunk
szocialista átalakításának alapjait
sok tekintetben ez a lapkiadói és
könyvkiadói tevékenység rakta le.
A Mezőgazdasági Kiadó kereté
ben kapott helyet

az erdészeti szakirodalom

ki: Babos Imre: Magyarország táji
erdőművelésének
alapjai,
Kiss
László: Fenyők, Pallay Nándor:
A tűzifa súlyapadása, Pankotai—
M a d a s : Közelítés és szállítás hegy
vidéki erdeinkben, Szederjei —
S t u d i n k a : Nyúl, fogoly, fácán,
Szederjei Ákos: Öz, legutóbb
ugyanettől a szerzőtől a szarvasról
írt monográfia. Nagy sikert jelentett
a Tompa Károly szerkesztésében
megjelent Erdőgazdasági alapismer
retek és M a d a s András szerkesz
tésében kiadott Erdészeti Kézikönyv.
1959-ben jelent meg először az Er
dészek és Vadászok Zsebkönyve
Ákos László szerkesztésében.

Három ízben részesültek erdészeti
szerzők magas állami elismerésben;
Kossuth-díjjal
jutalmazták K o 11 a y György Nyár
fa-könyvét, R ó t h Gyulának az Er
dőműveléstanát, amelynek harma
dik kötete 1953-ban jelent meg A
magyar erdőművelés különleges fel
adatai címmel, és Zólyomi Bálint
nak Az Erdő 1954-es évfolyamában
megjelent termőhelykutatási tanul
mányát.
Termékeny tíz esztendő volt tehát
az erdészeti szakirodalom szempont
jából is az 1950 óta eltelt idő. Kíván
juk, hogy a Mezőgazdasági Kiadó ezt
a szépen megindított munkát to
vábbra is a magyar erdőgazdálkodás
fejlesztésének szolgálatában foly
tassa.

is. 1950-től kezdve a Mezőgazdasági
Kiadó keretében jelent meg az er
dészeti szaksajtó két reprezentáns
folyóirata: az Erdészeti Lapok és
az 1947-ben alapított Erdőgazdaság.
Az előbbi most már hét esztendeje
Az Erdő

címen folytatja közel évszázados ér
tékes tanító munkáját, a másik er
dészeti
szaklapunk
pedig
1957.
augusztustól
Erdőgazdaság és Faipar

címen jelenik meg. Ugyancsak a
Mezőgazdasági Kiadó gondozásában
jelenik meg az Erdészeti Tudomá
nyos Intézet negyedéves kiadványa,
az
Erdészeti Kutatások
és a soproni Erdőmérnöki Főiskola
negyedévenként megjelenő
Közleményei.
Tehát az erdészeti szaksajtónak ez a
széleskörű kibontakozása is a Mező
gazdasági Kiadó tízéves tevékenysé
géhez fűződik.
Rendkívüli jelentőségű

az erdészeti könyvkiadás

terén végzett munka is. Az első
években az Erdészeti Kiskönyvtár,
majd az erdészeti technikumi tan
könyvek sorozatos kiadása pótolja
azt a hézagot, ami erdészeti szak
irodalmunkban fájdalmasan mutat
kozott az elmúlt évtizedekben. Tíz
esztendő alatt több erdészeti és va
dászati szakkönyv jelent meg Ma
gyarországon, mint a felszabadulás
előtti fél évszázadban. Ezzel a mun
kával a Mezőgazdasági Kiadó lénye
gesen hozzájárult ahhoz, hogy az er
dészeti tudomány és gyakorlat új
utakra, a szocializmus építésének
útjára térhessen.
Régi adósságot törlesztett a Me
zőgazdasági Kiadó, amikor könyv
piacra hozta G. F. Morozovnak
Az erdő élettana című világhíres
munkáját. A gazdag magyar könyv
anyagból a következőket emeljük

A magyar vadászati kutatás iro
dalmának fáradhatatlan művelője,
Szederjei Ákos újabb könyvvel lepte
meg a vadászati és erdészeti szak
közönséget. Alig egy éve jelent meg
az őzről írt alapos kötete és most
már a szarvasról szóló nagy munká
nak a fejezeteit olvashatjuk. A ma
gyar vadászati szakirodalom újabb
értékes munkával gyarapodott s a
könyv vadásznak, erdésznek egy
aránt hasznos útmutatót ad legérté
kesebb nagyvadunk tenyésztésének
és vadászatának kérdéseiről.
A bevezető fejezet a szarvas ter
mészetrajzi adatait sorakoztatja föl
lexikális pontossággal. Ugyanilyen
tömör és világosan tájékoztató a má
sodik fejezet, amely a környezeti té
nyezőknek a szarvasra gyakorolt ha
tását vizsgálja.
Innen kezdve az egyes szakaszok
már behatóan elemzik a szarvas élet
módját és az azzal kapcsolatos prob
lémákat. Újra meg újra felsorakoz
nak a szerző tudományos kutatásai
nak részletes eredményei akár a
szarvas táplálkozásáról, akár a
szarvas korának meghatározásáról,
az agancsok értékeléséről legyen szó.
Behatóan foglalkozik a vadákárelhárítás lehetőségeivel. A következő
kérdéseket tette a szarvashántás
élettani okainak megállapításai so
rán vizsgálat tárgyává: 1. Hol fordul
elő a legnagyobb hántási kár Ma
gyarországon? 2. Milyen fafajokat és
milyen
életkorú fákat hánt a
szarvas? 3. Melyik évszakban törté
nik a hántás? 4. Milyen fajú, nemű
és korú vad hánt leginkább? 5. Hánte a szarvas, ha a test és agancs fel
építéséhez szükséges anyagokat meg
kapja? 6. Lehet-e a hántás oka una-

lom, rossz szokás? A kérdésekre a
szerző kísérleti eredményei alapján
ad választ.
A gyakorlati vadászok számára a
szarvas jelenlétének nyomairól és je
leiről ad tájékoztatót, majd az ivar
arányról és a jó koreloszlásról, vala
mint a selejtezésről írt fejezetek
elemzik részletesen a szarvas vadászásának és a szarvasgazdálkodásnak
alapvető problémáit. Kár, hogy a
vérfrissítés kérdésével a szerző csak
röviden foglalkozik, mert bizonyára
ebben a vonatkozásban is sok érde
keset tudna kutatásaiból a szakkö
zönséggel közölni.
A könyv befejező része hazai
szarvastörzseinket ismerteti vadjárá
sonként, közli a díjas agancsok já
rások szerinti megoszlását. Igen hasz
nos, hogy újra hozzáférhetővé teszi
a szarvasagancsok bírálati képletét.
Az értékes szarvasmonográfia,
amelyet nemcsak idehaza, hanem bi
zonyára a hazánkat járó külföldi va
dászok is szívesen fogadnak, a Mező
gazdasági Kiadó gondozásában jelent
meg szép külső borítóval, de kevésbé
szerencsésen sikerült belső kötéssel.
Ugyancsak meg kell állapítani —
ami az ilyen jellegű könyveknél saj
nos visszatérő kifogásunk —, hogy
a gazdag képanyag nyomdai kivitele
nem felel meg minden tekintetben a
kívánalmaknak. A Franklin Nyomda
egyébként szép és gondos munkájá
nak értékét lerontja, hogy az autótípiák egy részénél hiányolnunk kell
a nyomás szakszerűségét. A könyv
ára 36 forint és azt hisszük, hogy a
magyar vadásztársadalom felvevőké
pességéhez mérten a kötet 2200 pél
dányos kiadása túlságosan alacso
nyan van méretezve.
(ákos)
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n faipar és a külkereskedelem kapcsolatáról
Speer Norbert előadása

Nagyszámú érdeklődő töltötte meg
a Technika Házának azt az előadó
termét, amelyben Speer Norbert, a
Lignimpex főosztályvezető je tartott
legutóbb előadást az ipar és a kül
kereskedelem kapcsolatáról. A téma
érdekes, s az előadó is mindnyájunk
régi ismerőse. Éppen ezért az előadás
legfontosabb vonatkozásait itt rövi
den olvasóinkkal is megismertet
jük.
>
Az előadó bevezetőként a szocia
lista külkereskedelem lényeges vo
nalait ismertette, majd a külkereske
delem feladatait vázolta. A főfelada
tok megvalósítása, vagyis az alap
anyagok beszerzése és a kész-, vala
mint a félkész termékek elhelyezése
a külföldi piacokon csak akkor lehet
eredményes, ha az ipar és a keres
kedelem jól együttműködik. Nincse
nek egy területen sem olyan univer
zális szakemberek, akik mindennel
tisztában lennének. így például már
az anyagbeszerzéssel kapcsolatban is
felmerül, hogy ismerni kell nagyon
jól a hazai ipart, a felhasználó ipar
ágaknak egymást és valamennyink
nek a külföldi piaci helyzetet. Ha ez
így volna, akkor például a feldolgozó
ipar kevesebb vékony árut igényelne.
Különösen áll ez a ládaiparra, amely
olyan maximális igénnyel lép fel,
hogy kielégítése komoly devizális
kárt okozna. Külföldön ládát hulla
dékból készítenek, a mi iparunk pe
dig a lehetőségnél is kevesebb rövid
árut használ fel. Valamennyi ipar
ágnak figyelembe kellene venni,
hogy a palló ára csak belföldön ma
gasabb a jobb anyagkihozatal érde

kében, viszont a világpiacon a vé
kony áru 10—12 százalékkal drágább.
A takarékosságra minden terüle
ten szükség van. Ma még ugyanis
számos olyan cseppet sem haladó ha
gyományunk van, amelynek felszá
molása jelentős anyagmegtakarítást
eredményezne. Ezt a külföldi tanul
mányutak bőségesen alátámasztják.
Ilyen „hagyomány“ az, hogy az anya
got nagy veszteséggel dolgozzuk fel,
az alacsony műszaki színvonal miatt.
Például 10 ablakhoz mi 1,4 m3, az
NDK-ban 1 m3, de az NSZK egyik
meglátogatott üzemében csak 0,6 m3
anyagot használnak fel. A gépesítettségi fok nálunk persze csak kb. 30
százalékos, az NDK-ban 65 százalé
kos és az említett nyugatnémet üzem
ben 92 százalékos. Ez utóbbiban
olyan toldó, illetve ragasztó gépeket
alkalmaznak, amelyek a hulladék
anyagot, rövid és keskeny árut alkal
mas nyílászáró szerkezetekké dolgoz
zák össze. Ilyen gépek alkalmazása
nagy anyagmegtakarítást tenne lehe
tővé s értékük alig háromnegyed év
alatt megtérülne.
A külföldi tapasztalatok alapján
fejleszteni kellene a szárító kapaci
tást is. Külföldön általában 45 napos
anyagkészlettel rendelkeznek, mi 7—
8 hónapossal. Számítások szerint a
készletcsökkenés egy év alatt megté
rítené a szárító berendezés értékét.
Nagyon körültekintő együttműkö
désre van szükség az ipar és a kül
kereskedelem között az export terü
letén is. Az iparnak azt kell termel
nie, amit a külföldi piacokon keres

nek. Ma már végre elvetjük azt a
rövidlátó nézetet, hogy miután fában
szegény ország vagyunk, csak selejtet és nálunk használhatatlan anya
got exportálhatunk. Ha ugyanis csak
ezt tennénk, ugyanakkor a munkará
fordításért kevesebb deviza hoza
mot érnénk el (például 1 m3 I. oszt,
tölgyfűrészáru ára 100 dollár, míg a
gyengébbé alig 40 dollár). A helyes,
egységes szemlélet érdekében össze
kell fognunk. Nem szükséges például
mindenütt jó minőségű parkettát fel
használni. Az NDK-ban csak a lakó
szobát parkettázzák s azt is mozaik
parkettával, de ez az irányzat másutt
is. Járjuk mi is ezt az utat s a meg
takarított kiváló anyagból még ex
portálhatunk is.
Mindezek és még számos más le
hetőség kiaknázása az ipar és a kül
kereskedelem szoros együttműködé
sén múlik. Ennek elmélyítése érde
kében a külkereskedelem megtette
az első lépéseket: létrejött a Faigaz
gatói Tanács; a külkereskedelmi ügy
letek kötésébe bevonják az ipar
szakembereit; közös külföldi utazáso
kat bonyolítanak le. Szükséges azon
ban az is, hogy a külföldet ismerő
kereskedelmi szakembereket hall
gassák meg a szabványok kidolgozá
sakor, új termékek bevezetésekor, a
beruházási tervek elkészítésekor stb.
Külön fontos szerep jut a külkeres
kedelem és az ipar együttműködésé
ben a tranzakciós ügyleteknek is.
így kap előreláthatólag az ipar mo
zaikparkettagyártó berendezést; fa
rostlemez felületkikészítő berende
zést; toldó, illesztő és ragasztó gépe
ket stb. Mindez azt jelenti, hogy az
ipar és a külkereskedelem szoros
együttműködése hasznos mindkét fél
részére s mindenekelőtt a népgazda
ság részére.

KÉT FAIPARI KÉP SOPRONBÓL

A Tanulmányi Erdőgazdaság fűrészüzeme. A fűrészcsarnokot
tavaly rekonstruálták, új keretfűrésszel és lánctranszportőrrel
szerelték fel. A teljesítmény azóta 40 százalékkal növekedett
s jövőre a technológia fejlesztésével, a szalagrendszer ki
építésével további 10 százalékkal emelkedik. Az üzem az idén
terven felül 5000 köbméter szovjet fenyőrönk felvágását vállalta.

A soproni fagyártmánytermelő üzem szocialista címért ver
senyző brigádjának körfűrészes tagjai: Bőgi Ferenc és
Hollósi Béla. A brigád évi globális tervét június 25-ére tel
jesítette és vállalta, hogy augusztus 20-ára, az Alkotmány
ünnepének tiszteletére részleteiben is teljesíti az évi tervet.
(Michalovszky I. felv.)
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c
HIIÄII IIK HIIIIIS USrUlÁlAMS
A
NAGYKOVÁCSI
nevelő
otthon növendékei az évzáró ün
nepély után országjárásra indultak.
A hetedikes és nyolcadikos tanulók,
harmincán nekivágtak az országnak
és a Duna-kanyartól a magyar Duna
alsó szakaszáig bejárták az erdőgaz
daságokat, sőt két napot Csehszlová
kiában is töltöttek, a túra utolsó nap
ján pedig Harkányfürdőn fejezték be
a hatalmas, valóságos expedíciónak
is beillő utat. Az országjáráson 9
leány és 21 fiú vett részt Szabol
csi József igazgatóhelyettes és fele
sége felügyelete alatt. ,
A növendékek fegyelmezett maga
tartása, csinos ruházata, valamint az
utazás előtti napokban életre hívott
zenekaruknak az egyes állomásokon
előadott műsora igen mélyreható
nyomokat
hagyott
mindenkiben,
amerre csak jártak. Ütjük során fel
keresték több erdészgyermek szü
leit, s mindenütt meglátogatták az
erdőgazdaságok vezetőit is. hogy
megköszönjék, amit a Nevelőotthon
ért tettek. A börzsönyiek, a pilisiek,
a székesfehérváriak, a dunaártériek
szerető szívvel gondoskodtak a gyer
mekekről. A mecsekiek vezetőt ad
tak, hogy gyönyörű városukat, Pécset
megismertessék. A börzsönyi és a ba
lassagyarmati erdőgazdaság pedig
közösen szervezte meg a tanulmányi
kirándulás legnagyobb élményét, a
csehszlovákiai utat, az ipolysági
erdőgazdaság meglátogatását.
BÄR CSEHSZLOVÁKIÁBAN nem
mentek messzire, mégis felejthetet
len „külföldi utazásban” volt ré
szük. Minden gyermek 75 cseh koro
nával és nagy izgalommal „felszerel
ve” lépett át a határon. A zsebpénz
nem volt sok, de elég volt arra, hogy
vehettek maguknak és az itthonievőknek egy kis emléket. A csehszlo
vák erdészek meleg szeretető, kitűnő
vendéglátása és a program gondos
összeállítása lehetővé tette, hogy
gyermekeink a rövid idő alatt is so
kat lássanak a baráti ország életéből.
Városnézők voltak egy külföldi vá
rosban, — S a h y ! —, üdülők egy
külföldi gyógyfürdőben — Gyügy!
— és „felfedezők” egy külföldi vár
ban: C s á b r á d! ... és közben me
leg barátságot kötöttek az ottani er-

Az erdész-gyerekek zenekara a hajón.

dészgyerekekkel és az erdőgazdaság
területén táborozó pionírokkal.
Az ottani kollegáinknak egyébként
ugyanazok a problémáik az erdész
gyermekek nevelése terén, mint a
mieink voltak Nagykovácsi létreho
zása előtt. Késő éjszakáig beszélget
tünk velük Nagykovácsiról, s már
ezen a nyáron idelátogat az ipolysági
erdőgazdaság igazgatója, hogy gya
korlati tapasztalatokat gyűjtsön egy
hasonló nevelőotthon megteremtésé
hez.
összefoglalóan: mit láttak a nagy
kovácsi gyerekek Csehszlovákiában?
Jól megművelt földeket, erős terme
lőszövetkezeteket; fejlett erdőgazdál
kodást, az 1957-es katasztrofális or
kán okozta erdei károk felszámolá
sát, kopárfásítást, gyönyörű tájakat.
A HAZAI ÉLMÉNYEK főbb állo
másait az expedíció gyermekrészt
vevőinek szemléletében foglaljuk
össze egy-egy villanásnyira. Kisma
ros: a kisvasút különvonata. Király
rét: az üdülő mesébeillő parkja.
Ipoly tölgy es: az erdészház, ahol pus-

Barátkozás

a

csehszlovák

pionírokkal.

kalövés volt a reggeli ébresztő és a
fiúknak kötélen kellett lemászni a
szénapadlás „hálószobából”, mert a
létrát „elfújta a szél”. Hoffmankunyhó: az erdő közepén terített asz
tal. Pilismarót: az Erdész Pihenő
strandja, a dunai lubickolás. Dobogó
kő: barátkozás az éppen ott tartóz
kodó lengyel kulturális küldöttség
gel. Adony: a Horgásztanya és a sza
lonnasütés; és újabb dunai fürdés is.
Sztálinváros: acélcsapolás a nagy
kohóban, tízéves szocialista városunk
múzeuma. A faddi hajóállomás: part
raszállás zuhogó esőben és izgalmas
várakozás, amíg a nyitott tehergép
kocsira ponyvát és pokrócot szerez
Szabolcsi József, az expedíció veze
tője. Gemenc: éjszakai utazás sza
kadó esőben az erdei kisvasúton Ke
selyűstől a vadásziakig. A gemenci
vadászlak: P a p p Jani bácsiék fe
lejthetetlen vendéglátása és a kidí
szített „luxus szálló” a padláson.
Hajnali cserkészés a gemenci rezer
vátumban: 41 szarvas és 22 vaddisz
nó. Azután: 7 lovas fogattal keresz
tül a rezervátumon, öcsény: a sár

közi hímzések háza. Szekszárd: a Ba
logh Ádám-múzeum. Pörböly: uzson
na Halvaksz erdész-bácsiéknál.
Baja: a Türr István-kilátó, strando-

Az Erdész Nevelőotthon növendékei
Dobogókőn.

lás a Sugovicán, ebéd az erdőgazda
ság épületében. Pécs: Dömörkapu, a
Zsolnay-múzeum és váratlan ven
déglátás Gyapayéknál. Siklós: a
vár és benne az életrekelt Középkor.
Végül a harkányfürdői strand.
Vidám utazás Harkánytól Buda
pestig fejezte be a maradandó emlé
kű országjárást. És maradt egy ta
nulság a csehszlovákiai látogatásból
és a 2000 kilométeres hazai utazga
tásból: nagyon hasznos lenne, ha a
Nagykovácsi Nevelőotthon önálló
úttörőcsapatot szervezne. A
nevelők is és az erdészgyerekek is
kevesebb fáradsággal és áldozattal
még nagyobb feladatokat is megold
hatnának és az Intézet jó szelleme,
az erdészgyerekek fegyelmezettsége,
amit ez a kis expedíció is visszatük
rözött, értéket képviselne az egész if
júsági mozgalmunk számára.
Borvendég Sándor—Dobozy László

II fásítások felülvizsgálata
Az Országos Erdészeti Főigazgató
ság vezetője 21/1960. szám alatt uta
sítást adott ki a fásítások felülvizs
gálatáról. (Megjelent az Erdészeti
Értesítő ez évi 25—26. számában.) A
második ötéves terv erdőnkívüli fá
sításainak eredményes megoldása ér
dekében felül kell vizsgálni az ed
digi fásításokat. Ennek a munkának
a végrehajtása során számba kell
venni a megyei fásítási beruházási
hitel terhére az 1950. őszi idénytől
1960. december 31-ig létesített vala
mennyi külterületi fásítást és meg
kell állapítani a fásítások eredmé
nyességét. Az összeírást munkákat
azonnal meg kell kezdeni és azok
befejezéséről 1961. február 15-ig kell
jelentést tenni az OEF erdőrendezési
főosztálya részére.
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Új igazgató a Ládaipari Vállalat
nál. Az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság vezetője Adorján Pált a
Ládaipari Vállala'c igazgatói teendői
nek ellátása alól felmentette és a
Furnír- és Lemezművekhez helyezte
át; egyidejűleg Kántor Jánost, az
OEF tervgazdasági főosztályának he
lyettes vezetőjét jelenlegi beosztása
alól felmentette és a Ládaipari Vál
lalat igazgatójává nevezte ki.
*
Az Erdőmérnöki Főiskola hallga
tóinak kollégiuma. Megoldódik a
főiskola hallgatóinak évek óta húzódó
megfelelő kollégiumi elhelyezése.
Az eddig használt két kollégiumi
épületért, melyek részben szűkek,
alkalmatlanok voltak, a főiskola
megkapta a korábban a bányászati
kar elhelyezésére szolgáló új épüle
tet. Itt most megfelelő átalakítás
után a főiskolások korszerű kollé
giumhoz jutnak.

Erdészeti dolgozó a Komárom me
gyei MEDOSZ elnöke. Komárom me
gyében a MEDOSZ megyei elnöké
nek Olsovszky Árpád erdőmérnőköt választották meg, a tatabányai
erdőgazdaság egyik csoportvezető
jét. A választás évtizedes szakszer
vezeti munka elismerését jelenti.
*
Az újítási előadók versenyének II.
negyedévi értékelése alapján az
eredményeket és a jutalmakat a fő
igazgatóság a következőképpen ál
lapította meg: 1. Nigriny Zoltán
(Pécs) 610 pont, 500,— Ft jutalom,
2. Podhorszky Árpád (Erdei Termék
V.) 571 pont, 400,— Ft jutalom, 3.
Gerencsér Géza (Esztergom) 497
pont, 300,— Ft jutalom, 4. Tóth Gyula
(Eger) 444 pont, 200.—- Ft jutalom;
az ipari vállalatoknál 1. Agócs Ist
ván (Mohácsi Farostlemezgyár) 1161
pont, 700,— Ft jutalom, 2. Szén Ár
pád (Füriem) 1143 pont, 500,— Ft
jutalom és 3. Bősze Ferenc (Háros)
1020 pont, 300,— Ft jutalom.

„Becsületes ember” címmel meg
jelent legutóbbi glosszánkkal kap
csolatban az Északmagyarországi
Fűrészek igazgatósága a cikkben
említett halálos végű balesetről a
következőket
közli: „A balesetet
szenvedett dolgozót a ládi üzemben
az egyik körfűrészes szabálytalan
feltevési módra oktatta, annak elle
nére, hogy mindketten balesetvédel
mi oktatásban részesültek és a gép
től alig néhány méternyire ott füg
gött a figyelmeztető plakát.
Az
üzemvezetőt a balesettel kapcsolat
ban nem terheli felelősség.”
*
Az erdőművelés új elszámolási
rendjéről és ügyviteléről szóló alap
vető utasítás 25/1960. OEF szám
alatt megjelent az Erdészeti Érte
sítő ez évi 28. számában. A nagy
jelentőségű utasítás alapelveivel la
punk vezető cikkében foglalkozunk.
*
Vadász jel vény rendszeresítése. Az
Országos Erdészeti Főigazgatóság
vezetője 27/1960. számú utasítása —
megjelent az Erdészeti Értesítő ez
évi 30. számában —« intézkedik va
dászjelvény rendszeresítésére. A va
dászjelvénnyel kapcsolatban dr. Cső
re Pál ad felvilágosítást az Országos
Erdészeti Főigazgatóságon, telefon:
113-000, 19-16 mellék.

Új darab — új szereplők az Erdész Színpadon
Az Alföldön és a Dunántúlon,
síkságon és hegyvidéken egyaránt
ismerik már az Erdész Színpad „er
dőjáró“ autóbuszát. A társulat közel
húsz helyen mutatta be nyitó darab
ját, örsi Ferenc Hurok című drámá
ját és most néhány napja új darab
bal és kibővített színészgárdával
járja az országot. Könnyed nyári
komédiát tűzött műsorára és a sikert
még a mogorva nyár mostohasága

sem tudta befolyásolni. A közönség
Öcsödön, Kunszentmártonban, Buda
keszin éppen olyan sokat tapsol és

alakítást nyújt Bérezi Pál és Kostyál
Gyula. Bende Zsolt rendezésének és
Bercsényi Tibor díszleteinek nem kis
része van abban, hogy ez a múltszá
zadbeli, angol társadalmi komédia a
mai magyar közönség előtt is frissen,
szórakoztatóan hat.
A budakeszi előadást végignézte
dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes,
az OEF vezetője is. Elismerését fe
jezte ki az Erdész Színpad vala
mennyi tagjának, majd vacsorán
látta vendégül a társulatot.

Megérkezik az Erdész Színpad Öcsödre.
A színészek is segédkeznek a díszletek és
a jelmezek kipakolásánál.
(Schiller Alfréd felv.)

Jelenet a darabból: Molnár Edit, Tiboldy
Marika, Gozmány György és Szokolay
Ottó.

éppen olyan szívbőljövően derül
Oscar Wilde háromfelvonásos „léha,
zenés komédiáján“, a Bunbury-n,
mint Alsódabason vagy Bugacon. A
„Hazudj igazat“ címűre magyarított
múltszázadbeli angol komédiában a
nyitó darabból már ismert kitűnő
színészeken, Molnár Editen, Darvas
Marikán és Farkas Józsefen kívül
ugyancsak nagy sikerrel mutatkoz
tak be az új szereplők: Raffay
Blanka, Gozmány György s a máris
kiváló művészi készségről tanúságot
tevő két színiakadémiai növendék,
Tiboldy Marika és Szokolay Ottó.
A kisebb szerepekben is emlékezetes

Derül az öcsödi előadás közönsége. Az
első sorban ülő két asszony most lát éle
tében először színielőadást.
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Télen a síelők meg a ródlizók, ta
vasszal, nyáron és ősszel pedig a ki
rándulók paradicsoma a budai park
erdő. Nem csoda, hiszen közlekedése
jó, levegője tiszta, a kilátás pedig
Pest-Budára szinte felejthetetlen. A
gyerekek persze leginkább a tisztá
soknak örülnek. Itt jó időben reg
geltől estig zavartalanul labdázhat
nak.
A szerelmeseket az erdő csendje,
a táj szépsége vonzza. Az idősebbe
ket talán a zavartalan ultiparti. Ki
tudja? S ezek a gondtalan kirán
dulók néha mégis anyagi kárt, boszszuságot okoznak másoknak, sőt ma
guknak is. Hogyan? Erre a kérdésre
adott választ érdekes helyszíni ri
portjában a Magyar Televízió.
A hasznos, közönséget nevelő te
levízióadásból közöljük az alábbi
képsorozatot.
1. Kirándulás közben jólesik dél
tájban a nyárson sült szalonna vö
röshagymával. A falatozás után egy
kis pihenés és újra útnak indulnak
szebbnél szebb tájak felé. Csak va
lamit elfelejtettek ... Széttaposni, el
fojtani a parazsat.

RIADÓ!

2. A Jánoshegyi kilátó teraszáról
Bányai János tűzőr figyeli az erdőt.
Ha lángot vagy füstöt fedez fel táv
csövén keresztül, a telefonhoz siet.
A budai erdőkben kerületenként
két-három tűzőr teljesít ünnepnapo
kon szolgálatot.
3. Készenlétben a tűzvédelmi ké
szültség. Szabiár András az ügyele
tes erdész. Berreg a telefon, a tűzőr
jelent. Az Üttörővasút ságvári ligeti
állomásától északnyugatra kigyulladt
az erdő.
4. Riadó! A készültség tagjai pil
lanatok alatt felszállnak a teher
autóra.
5. Hatvan-hetven kilométeres se
bességgel száguldanak a szerpenti
nen az erdőtűz felé.
6. Lapáttal, ásóval felszerelve ro
hannak a tűzhöz.
7. Megkezdődik a harc a vörös
lángnyelvekkel. Órákba telik, amíg
eloltják a tüzet. De azok, akik okoz
ták, ekkor már messze járnak.
Vigyázzunk az erdőre. Oltsuk el a
parazsat, ne dobjunk el égő gyufát,
cigarettát!
Major Sándor

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.
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ERDŐGAZDASÁG
És FAIPAR
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Szeptember 10-én indult Firenzébe
a magyar vadászati kiállítás
Megírtuk, hogy Magyarország
résztvesz a szeptember 18-átol ok
tóber 2-áig tartó firenzei nemzet
közi vadászati kiállításon. Érte
sülésünk szerint a kiállítást ren
dező Olaszországon kívül még
Csehszlovákia, Románia, Lengyel
ország, Albánia, Jugoszlávia, Fran
ciaország, Izrael, valamint több afrikai állam mutatja be vadászati

eredményeit. A magyar vadászati
anyag bemutatkozását nagy ér
deklődéssel várják Olaszországban
s a Nemzetek Pavillonjának igen
exponált részén, közvetlenül a fő
bejárat mellett biztosítottak he
lyet a számára.
A magyar kiállítás anyagát szál
lító tehergépkocsi szeptember 10én indult Firenzébe. A kiállítás
magyar részét az Országos Erdé
szeti Főigazgatóság a Mavad-dal

karöltve rendezi. A gazdag anyag
ban kizárólag aranyérmes nagy
vad trófeák szerepelnek, erre az
alkalomra a nyugat-német vadá
szok rendelkezésre bocsátották
Magyarországon ejtett legértéke
sebb trófeáikat. Az apróvadgaz
dálkodás fejlődését több dioráma
mutatja be. Az OEF részéről há
romtagú magyar küldöttség uta
zik Olaszországba, Dénes István,
CÍMKÉPÜNK:

Az első kürtszó: kezdődnek az őszi
vadászatok
(Jerome René felv.)

az OEF vadászati osztályának
vezetője, Gosztonyi Géza, a buda
pesti erdőgazdaság vadászati fel
ügyelője és Kókai Dezső, a buda
pesti erdőgazdaság vadprepa,rátora.
A magyar kiállítás hangulatos,

magyaros miliőben kerül a kül
földi közönség elé. A teljes beren
dezést, a kiállítási objektumokat
és a tárgyalótermet a gyulai erdő
gazdaság készítette el, a pénzpa
taki vadászház mintájára.
A kiállított trófeákat nemzet
közi bizottság bírálja el. A bíráló
bizottságba magyar részről Gosz
tonyi Gézát hívták meg.

öl uadás&ati, idény líe.'z.de.téti
Mire ezek a sorok az olvasó elé
kerülnek, az 1960—61-es őszi vadá
szati idény már megkezdődött. A
külföldi vadászvendégek száma való
színűleg meghaladja a tavalyit és
nagyvadas területeinken teljes mér
tékben felkészültek a vadászatok jó
lebonyolítására. A magaslesek szá
ma emelkedett, a cserkészutakat
rendbehozták, hálózatukat kibőví
tették s a vadászházak férőhelyei is
jelentős mértékben emelkedtek.
De a hazai vadásztársaságok tevé
kenysége, illetve az erdőgazdaságok
kal való együttműködése is, a tervek
szerint, jelentős fejlődés előtt áll. A
kilövési tervszámok jelentékenyen
emelkedtek, minthogy az Országos
Erdészeti Főigazgatóság vezetőjének
a határozata alapján a fenntartható
vadállományt — különös tekintettel
az erdőgazdasági és mezőgazdasági
vadkárokra — a megállapított vad
eltart óképesség színvonalára kell
csökkenteni és ugyanakkor biztosí
tani kell helyes ivararánnyal a leg
jobb minőségű törzsállomány kiala
kítását is.
Ennek a célkitűzésnek a végrehaj
tása nagymértékben az 1960—61-es
vadászati idény feladata. így ért
hető, hogy az erdőgazdaságok bérbe
adott nagyvadas vadászterületein az
előző évvel szemben a kilövési terv
szám minden vonalon emelkedett.
így a golyóérett szarvasbikák száma
153-ról 198-ra emelkedik, a selejt
szarvasbikák kilövési tervszáma 457tel szemben az idén 611 darab. A
szarvasteheneknél — a helyes ivar
arány kialakítása érdekében — a ki
lövés 1030-ról 1601-re emelkedik, s a
szarvasünő-borjú kilövése 495-ről
741-re. Nagyjából hasonló emelke
dést találunk az őzkilövésnél: a go
lyóérett őzbakok száma 274-gyel
szemben 329, a selejt őzbakoké 654gyel szemben 806, az őzsutáké 1265ről 1812-re emelkedik az idei évben.
Ebben az évben először írták elő a,
vaddisznó minimális kilövési terv
számait, de remélhető, hogy ezt a
tervszámot erősen túl fogják teljesí
teni. A bérbeadott nagyvadas terü
leteken összesen 2444 vaddisznó ki
lövését írták elő. A hasznos apróva
dak kilövési tervszámát mintegy 30
százalékkal lehetett emelni és mint
egy 30 000 darabban állapították
meg. Ez örvendetes tény, mert bizo
nyítéka apróvadgazdálkodásunük ko
moly fejlődésének.

A terv a vadállomány téli takar
mányozására is intézkedéseket fog
lal magában. A nagyvadetetők száma
a vadászati év végéig 699-ről 947-re
emelkedik, az apróvadetetőké 855ről 1499-re, a sózóké 2014-ről 2573ra. Az adatok nem foglalják ma
gukba a vadrezervátumok kilövési
tervét, de ott is legalább hasonló
arányú fejlődést biztosítanak az elő
írások. Nem kétséges, hogy ezeknek
a terveknek a végrehajtása újabb
nagy lépést jelent vadgazdálkodá
sunk egészséges fejlesztése irányá
ban.

A román faipar fejlődéséről talá
lunk érdekes, tömör összefoglalót a
Faipar augusztusi számában. Ugyan
ott folytatja Szőke Balázs a fűrész
áru-szárítás technológiájáról szóló
tanulmányát.
Figyelemre
méltó
szempontokat találunk Péterffy Ti
bor tanulmányában, amelyben rövi
den összefoglalja az új statisztikai
módszerek szerepét a faipar gazda
sági elemzésében.

ERDŐGAZDASÁG
És FAIPAR
1960. évi 9. szám. Ára: 2,— Ft.
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
A Szerkesztőbizottság elnöke:
DR. BALASSA GYULA
miniszterhelyettes
Felelős szerkesztő:
ÁKOS LÁSZLÓ
Kiadó: A Mezőgazdasági Könyv- és
Folvóiratkiadó Vállalat.
Felelős kiadó:
LÁNYI OTTO
3247-689/2 - Révai-nyomda, Budapest.
Terjeszti:
a MAGYAR POSTA
Szerkesztőség:
Budapest, V. Kossuth Lajos tér 9—11.
Telefon: 121-790 19-55 m. á.
Kiadóhivatal:
Budapest, V., Báthory u. 10.
Telefon: 116-650.
Előfizethető: a Posta Központi Hírlap
Irodánál, Budapest, V., József-nádor tér
1. és bármely postahivatalnál. Előfizetési
ára egy évre 24 forint, fél évre 12 forint.
Csekkszámlaszám: egyéni 61055, közületi
61066, (vagy átutalás a MNB 47. sz. folyó
számlára.) Megjelenik minden hó 16-án.
Példányszám :7400
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Több erdő — több papír, több bútorlap és parketta

Elkészült az erdészet tervjavaslata a második ötéves tervidőszakra
Az ország 32 erdőgazdasága és
az Országos Erdészeti Főigazgató
sághoz tartozó faipari vállalatok
elkészítették részletes tervjavasla
tukat a második ötéves terv idő
szakára . Ezek alapján állították
össze a főigazgatóság ötéves terv
javaslatát. A javaslat rendkívül
sok érdekes adatot tartalmaz nem
csak az ország erdőterületének
növeléséről, hanem a faipar fej
lesztéséről is.
A második ötéves terv idősza
kában kereken 174 000 kh új erdőt
telepítenek. Ezeknek az új erdők
nek több mint a fele nyárerdő lesz
és így a gyorsannövő fák egyre
növekvő mennyiségű faanyagter
melése ki tudja majd elégíteni a
a papírgyártás és a farostlemez
gyártás igényeit. A kongresszusi
határozat értelmében 6—7 száza
lékkal kellene növelni a fakiter
melést, ezzel szemben a tervjavas
lat 16 százalékkal több fa kiterme
lését írja elő az eddiginél. A most

az üzem évente 4 millió négyzet
méter furnirlapot és közel 15 000
köbméter forgácslemezt gyárt. Be
fejeződik a Mohácsi Farostlemez
gyár második lépcsőjének építése
is és az összesen 235 millió forin

tos költséget képviselő újabb be
ruházás lehetővé teszi, hogy a
gyár évente 30 000 tonna farost
lemezzel lássa el elsősorban a bú
toripart, valamint exportra ter
melő hajógyártásunkat és vagon
gyártásunkat. Négy mozaikpar
ketta üzem is épül többek között,

tehát elegendő parketta áll majd
rendelkezésre az új lakások építé
séhez. Bővítik a ládagyárak telje
sítőképességét és így megoldódik
az exportra kerülő magyar gyü
mölcsfélék korszerű csomagolásá
nak problémája is.
A tervjavaslat messzemenően
kíván gondoskodni az erdészeti
dolgozók szociális helyzetének ja
vításáról is. A programnak ebből
a részéből kiemelkedik az a cél
kitűzés, hogy öt év alatt mintegy
500 új erdészlakást építünk.

Magyar delegáció
az V. nemzetközi erdészeti kongresszuson
Seattle-ben, az Egyesült Államok Washington államában, a Csendes-óceán partvidékén tartották meg az V. nemzetközi erdészeti kong
resszust. 1955-ben, Indiában lezajlott IV. kongresszuson a magyar erdő
gazdaság1 nem volt képviselve, idén azonban kéttagú magyar delegáció
utazott ki a fontos nemzetközi erdészeti találkozóra. A delegáció tagjai:
dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az Országos Erdészeti Főigazgató
ság vezetője és Madas András, az Országos Tervhivatal helyettes fő
osztályvezetőj e.

még nagyrészt hozzáférhetetlen
erdőrészek feltárására mintegy
600 kilométer erdei út építése sze
repel a tervben. Az iparifa aránya

is emelkedik. Az összes kitermelt
faanyag 63,4 százaléka lesz ipari
ja a második ötéves terv végén,
míg a felszabadulás előtt az iparifa
aránya mindössze 15,3 százalékos
volt. A terv értelmében a bányá
szati faanyagokat, amelyekből ezidőszerint igen nagy mennyiséget,
a szükségletnek mintegy 50 száza
lékát importból fedezzük, az öt
éves terv végére a mennyiség
nagyobb hányadát erdőgazdasá
gaink szállítják. A termelőszövet
kezetek állatállományának elhe
lyezésére az erdőgazdaságok év-

ről-évre 6000 szerfás épülethez
elegendő anyagot adnak.
Nagy fejlődés előtt állnak az
OEF irányítása alá tartozó faipari
üzemek is. A Hárősi Falemezmü
vek újjáépítése azt jelenti, hogy

Az erdőőrzési felügyelői munkakör megszervezése óta

javult az erdővédelem a Nyírségben
Az előző években a Nyírségnek
olyan híre volt, hogy ott a legna
gyobb arányú az erdei falopás, leg
több az ismeretlen tettes, legmaga
sabb az erdőgazdálkodást károsító
cselekmények száma. A fában sze
gény vidék lakossága az erdőt való
sággal Tüzép-telepnek tekintette, s
az erdei legeltetésekkel okozott ká
rok is hatalmas összegekre rúgtak.
A nyíregyházi erdőgazdaságban
arra a kérdésre keresünk választ, va
jon változott-e a helyzet most, az
erdőőrzési
felügyelői
munkakör
megszervezése óta, illetve az erdő
őrzési felügyelő munkájának hatása
hogyan tükröződik a gyakorlati élet
ben.
Árvái István erdőőrzési felügyelő,
aki hosszas bírósági működés után
vette át ezt a munkakört, először is
iratokkal, levelekkel zsúfolt szek
rényhez vezet bennünket. A felje
lentések, a lefolytatott perek aktái

már el sem férnek a testes iratszek
rényben. Az erdőgazdaság központja
naponta átlag 100 levelet kap s eb
ből 60—70 az erdőőrzési felügyelő
höz tartozik. Nemcsak az erdészetek
és a kerületek vezetői, hanem a
szerződéses és időszaki dolgozók kö
zül is sokan tesznek feljelentést, ha
társadalmi tulajdon elleni cselek
mény nyomára bukkannak s közü
lük sokan szerepelnek tanúként a
bírósági tárgyalásokon.
A dolgozók ilyen önkéntes, szé
leskörű bekapcsolódása a társadalmi
tulajdon védelmébe annak köszön
hető, hogy az erdészetvezetők, ke
rületvezetők utasítást kaptak az er
dőgazdaságtól: rendszeresen oktas
sák a dolgozókat a társadalmi tulaj
don védelmére is, utasítsák őket az
erdőgazdálkodást sértő cselekmé
nyek leleplezésére és bejelentésére.
Az erdőgazdaság sokszorosította és
minden erdészethez, kerülethez több
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példányban eljuttatta az OEF veze
tőjének 8/1960. OEF számú utasítá
sát. Az erdőőrzési felügyelő sűrű
időközökben valóságos tapasztalat
cserét szervez a járási ügyészsége
ken. Ezeken a megbeszéléseken részt
vesznek az ügyészség, bíróság dol
gozói, a rendőrség képviselői, az er
dészetek és kerületek vezetői. Leg
utóbb a nyírbátori ügyészségen volt
ilyen megbeszélés a nyírbélteki és
tiborszállási erdészetek bevonásával,
legközelebb a fehérgyarmati és a
kisvárdai ügyészségen találkoznak
az erdészek a hatóságok képviselői
vel.
A nyírbátori ügyészségen megtar
tott találkozón a járási vezető
ügyész és a járási rendőrkapitány
ság vezetője is jelen volt. Az ügyé
szek és bírák elmondották, hogy
munkaidejüknek körülbelül 60 száza
lékát erdészeti ügyek intézésével töl
tik. Félreértés ne essék, nem panasz
kodásképpen említették ezt, hanem
azt akarták hangsúlyozni, milyen be
hatóan foglalkoznak az erdőgazdál
kodást ért károkkal. A tapasztalat
valóban az, hogy a hatóságok tud
ják, milyen nagy népgazdasági érté
ket képviselnek az erdők s szigorúan
járnak el azok megkárosítóival szem
ben, de még azok ellen is, akik nem
lépnek fel kellő eréllyel a tolvajok,
a társadalmi tulajdon fosztogatói
ellen. Ugyancsak a nyírbátori meg
beszélésen az erdészek panaszt tet
tek, hogy az egyik falubizalmi rend
őr nem törődik eléggé a feljelenté
sekkel, nem nyomoz az ismeretlen
tettesek után. A megbeszélésen jelen
levő járási rendőrkapitány már a kö
vetkező nap felelősségre vonta a be
panaszolt rendőrt s azóta a szóbanforgó községben is kevesebb az isme
retlen tettes.
Mint ezek a járási megbeszélések
is mutatják, az erdőőrzési felügyelő
egyik legfontosabb feladata, hogy
szoros kapcsolatot tartson a hatósá
gokkal. Árvái István gyakran felke
resi a megyei és járási ügyészsége
ket, rendőrkapitányságokat, valamint
a megyei és járási tanácsokat, részt
vesz a jelentősebb ügyek bírósági tár
gyalásán. A hatóságokat rendszere
sen tájékoztatja, melyek a legveszé
lyeztetettebb vidékek, hol kell foko
zott védelmet, megerősített rendőri
járőrszolgálatot biztosítani. Ugyan
csak a tanácsok segítségét kéri ott,
ahol elszaporodtak az erdei legelte
tések. A megyei tanács még a ta
vasszal utasította a községi tanácso
kat: ismételten közöljék a község
lakóival, a tsz-ekkel, hogy a tiltott
legeltetést a kártérítésen felül bün
tetik is. Arvai István igénybe veszi
a propaganda eszközeit is, a megyei
sajtót, a helyi rádiót. Legutóbb pél
dául a megyei ügyészség vezetője
írt újságcikket arról, milyen bünte
téseket szabtak ki az erdővagyon
megkárosítóival szemben.
A nyírségi erdőőrzési felügyelő
munkájának tekintélyes részét teszik
ki a helyszíni, szúrópróbaszerű ellen
őrzések: nincs-e olyan frissen kivá

gott tuskó, amelyet a kerületvezető
erdészek nem jelentettek be. Az idén
ismeretlen tettesek elleni feljelentési
kötelezettség elmulasztása miatt két
kerületvezető erdész, Tatár Ignác és
Jancsó János ellen indíttatott eljá
rást, s a kötelességmulasztó erdésze
ket nemcsak fegyelmileg, hanem bűnvádilag is felelősségre vonják.
Az őszi és téli évszak nagyobb ará
nyú falopásainak megakadályozására
már most tervet dolgozott ki Árvái
István. Az előző évi tapasztalatok
alapján felmérte, hol a legnagyobb
arányú a károsítás s itt még szoro
sabb kapcsolatot épít ki a hatóságok
kal. Azon fáradozik, hogy megszer
vezze az országfásítások védelmét. A
vasút-, csatorna- és útmenti fásítá
sok védelmébe be akarja vonni a

vasúti pályafenntartási dolgozókat, a
csatomaőröket, az útőröket.
Végül néhány számadattal is ad
junk választ arra a kérdésre, hogyan
változott meg a helyzet a Nyírségben
az erdőőrzési felügyelői munkakör
megszervezése óta. 1958-ban csak
19 000 forint kártérítés folyt be, 1959ben már 110 000 forint, az idén pe
dig az év első hét hónapjában 160 000
forint, annak ellenére, hogy az erdő
gazdálkodás elleni
cselekmények
csökkentek. Hasonlóképpen csökken
tek az erdei legeltetések is. 1959 má
sodik negyedében 1064 feljelentést
tettek tiltott legeltetés miatt, az idén
ugyanebben az időszakban már csak
340 feljelentésre volt szükség s a le
geltetéssel okozott kár is 200 000 fo
rinttal csökkent..

EREDMÉNYELEMZÉS ZAMÁRDIBAN
CSAK NEMRÉG ültek össze a
zamárdi erdőgazdaságban, hogy
mérlegre tegyék az eddigi munkát
és megállapítsák mi még a teendő.
Mert nem kis dologban mester
kednek ott Somogybán: az év jó
zárása mellett szeretnék elnyerni
ismét az élüzem címet is. Zelnik
István igazgató nagyon bizakodó.
De joggal az. Amint vele és a vál
lalat főkönyvelőjével
Bezeréti
Pállal hármasban a papírok fölé
hajolva számbavettük a végzett
munkát, meg kellett állapítanunk,
hogy a tervteljesítés jól áll és az
élüzemfeltételekhez is csak a von
tatók jobb kihasználása és még
egy-két apróság hiányzik.
A JÖ MUNKA tükre a jó ered
mény, viszont Zamárdiban terven
felül 1 millió forint nyereséget
várnak. Ez olyan sok százalékos

eredményjavulás, hogy le sem
merjük írni. De a zamárdiak es
küdnek rá, hogy mindennek sem
mi köze a laza tervezéshez s min
den százalékért alaposan megdol
goztak.
Majdnem fél millió forint több
letnyereséget „hozott a konyhára1
a fagyártmány termelés és főleg
annak minőségi javulása. Ez azért

is érdekes, mert alig egy éve még
komoly kifogások voltak a minő
ség ellen. A fatelítő a gyenge mi
nőségű termékeket nem akarta át
venni; a vállalatvezetőség felelős
ségre vonta a hanyag munkákat
végzőket és megszigorította a fe
gyelmet. És — nagyon tanulságos
— ez kihatott az összes fagyárt
mányok minőségére. Hogy csak
egy példát mondjunk: a „fordulat“
előtt 35—36 százalék volt az I.

osztályú friz, most 63—65, sőt leg
utóbb 87 százalék. Ha a minőség
javulásához hozzávesszük az egyes
gyártmányoknál várható tervtúl
teljesítést, már meg is van a
4—500 ezer forint.
A MÁSIK FÉL MILLIÓT az
eredményezte, hogy az iparifa- ki
hozatal a tervezett 36,8 százalék
kal szemben előreláthatóan 42 szá
zalék körül lesz. De javította az
eredményt a többi ágazat is.
Bányafából 400 köbméterrel tel
jesítik túl a tervet; a mezőgazda
ság mindig nagy veszteséggel zá
rult, s az idén is veszteséges lesz,
de először (hála a jó munka mel
let a mezőgazdaság szocialista át
alakításának és a tagosításoknak),
tudják tartani a tervezett szintet.

A nem tervezett erdei mellékter
mékek szintén segítettek az ered
ményt javítani, s végül — ha az
őszi kilövések is eredményesek
lesznek — lényegében nem ront
az eredményen a még sok költsé
get felemésztő vadászat sem.
így tehát joggal bizakodóak, ha
bár cseppet sem elbizakodottak, a
zamárdi erdőgazdaság dolgozói.
A sárvári erdőgazdaság az Alkot
mány Ünnepén ülte meg megalaku
lásának tizedik évfordulóját. Az ün
nepségen mintegy 600 erdőgazdasági
dolgozó vett részt, akik közül 87 dol
gozó kapott „Kiváló Dolgozó” kitün
tetést (jelvényt és oklevelet) és 343
dolgozó részesült jutalomban össze
sen 160 000 forint összegben. A ju
biláns ünnepségen az erdészetek kü
lönböző kultúrcsoportjai is felléptek
és a műsor keretén belül elhangzott
Németh Lászlónak, a káldi erdészet
egyik szerződött dolgozójának Far
kaserdő című verse.
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••
Az Országos Erdészeti Főigazga
tóság Kollégiuma az ÉFEDÉSZ és a
MEDOSZ elnökségével egyetértés
ben az első félévi eredmények alap
ján az ÉRDÉRT Vállalatot élüzam
címmel, oklevéllel, vándorzászlóval
és pénzjutalommal, a Gyufaipari
Vállalatot és a Szentendrei Kocsi
gyárat élüzem címmel, oklevéllel és
pénzjutalommal tüntette ki, a Dél
magyarországi Fűrészeket, a Buda
pesti Fűrészeket és a Mohácsi Fa
rostlemezgyárat pedig didsérietben
részesítette.
A kitüntetett vállalatok Alkotmá
nyunk Ünnepének előestéjén tartot
ták meg élüzemavató ünnepségüket.
Az ÉRDÉRT Vállalat

ünnepségét Gergely Zsuzsa szavalata
nyitotta meg, majd Fehér Sándor, a
vállalat igazgatója tartott ünnepi
beszédet.
Az ÉRDÉRT dolgozói tervszerű és
körültekintő munkával 10 százalék
kal túlteljesítették az első félévi
áruforgalmi tervet. A fenyőfűrész
áru készletekből is biztosították a
zavartalan ellátást, annak ellenére,
hogy a szovjet fenyőgömbfát a fű
részipar jórészt csak a második fél
évben adja át a vállalatnak. Elisme
réssel jegyezte meg az igazgató,
hogy a fűrészipari vállalatok 4 szá
zalékkal jobb minőségű fűrészárut
gyártottak. A vállalat telepein túl
teljesítették a szabványáruk máglyázására kiadott tervfeladatot. Az
OEF segítségével részben enyhült a
a bútorlap és lemezféleségek raktá
rozási gondja, mert a főigazgatóság
beruházási hitelt engedélyezett cső
vázas raktárak építéséhez. A fülledékeny faanyagokat a vállalat júni
us 20-ig kiszállította telepeiről s ez
zel elérte, hogy míg tavaly az első
félévben 8 millió forintos eredmény
romlást okozott az elkésett átadás,
addig az idén ez az anyag is nyere
séget hozott.
Külön szólt a vállalatnak a ter
melőszövetkezetek megerősítése ér
dekében végzett eredményes munká
járól. Az egész évre tervezett 150
favázas épületből a vállalat építő
brigádjai már az év első felében szá-

Fehér

Sándor igazgató beszámolóját
tartja

zat felépítettek és átadtak a tsz-eknek.
Csaknem kétszeres
nyereséggel
gazdálkodott az ÉRDÉRT az első
félévben; a tervezett 17,7 millió fo
rint vállalati eredmény helyett az
első félévet 34,5 millió forintos nye
reséggel zárta. A 16,8 millió fo
rintnyi tervenf elüli eredményjavu
lást részben a telepi és tranzit for
galom emelkedésével, de főképpen
az önköltség csökkentésével és a
termelékenység fokozásával érték el
a dolgozók.
Az oklevelet és a vándorzászlót
dr. Balassa Gyula miniszterhelyet
tes, az OEF vezetője rövid beszéd
kíséretében nyújtotta át Fehér Sán
dor igazgatónak.
— Alkotmányunk szellemében —
mondotta — mindenkinek joga és
kötelessége a munka. És minden dol
gozó becsületbeli ügye, hogy képes
ségei legjavát adja a szocializmus
építéséhez. Az ÉRDÉRT dolgozói
ban tartalmat nyert, valósággá vált
alkotmányunknak ez a törvénye. A
vállalat dolgozóinak jó kollektív
szelleme, lelkes munkaszeretete ad
jon erőt még jobb eredmények el
éréséhez.
Ezután Kovács István a MEDOSZ
elnökségének, Lőrmczi László pe
dig az V. kerületi pártbizottság ne
vében üdvözölte a vállalat dolgo
zóit, majd kiosztották a Kiváló
Dolgozó kintüntetéseket és a pénz
jutalmakat.
Tizenkettedszer ünnepelte az élüzemcím elnyerését
a Gyufaipari Vállalat.

A budafoki kultúrteremben meg
tartott ünnepségen Stróbl Kálmán
OEF osztályvezető mondott meg
nyitó beszédet. Hangsúlyozta: a vál
lalat dolgozóinak jó munkáját még
jobban aláhúzza az, hogy kétszer
egymásután nyerték el az élüzem
címet. Kiemelkedő a vállalat 117,2
százalékos tervteljesítése, de nem
kevéjsbé alz exporjtterv túlteljesí
tése, valamint az egy főre eső ter
melési érték 105,2 százalékra emel
kedése. Javult a gyufa — különösen
az exportáru — minősége, a magyar
gyufának jó hírneve van külföldön.
Stróbl Kálmán főosztályvezető ez
után átnyújtotta iaz élüzemoklevelet Fenyvesi Tibornak, a vállalat
igazgatójának.
Az igazgató beszédében az első
félévi eredményeket összegezve, rá
mutatott, hogy az idei tervszám sze
rint 22 millió doboz exportgyufát
kellett volna gyártaniuk, de időköz
ben a külföldi kereslet csaknem a
háromszorosára szökött fel: 65 mil
lió dobozra. Az exporttermeléshez
jó minőségű gömbfát a hazai gyu
fához biztosított gömbfából kellett
a dolgozóknak előállítaniuk, még
pedig úgy, hogy a hazai gyufa mi

nősége se szenvedjen kárt. A mennyi
ségi tervet 10, a felemelt tervet pe
dig 2 százalékkal teljesítették túl a
dolgozók, az jexporttervet 265 szá
zalékos kiugró eredménnyel zárták
az első félévben. A múlt évhez ké
pest 5,1 százalékkal emelkedett a
vállalat jövedelmezősége s ez re
ményt nyújt arra, hogy az idei nye-

Stróbl Kálmán OEF főosztályvezető át
adja az élüzem oklevelet Fenyvesi Tibor
igazgatónak

rés égrészesedés sem marad a tavalyi
alatt, amikor is 26 nap volt. Elisme
réssel szólt a szegedi gyár dolgozói
ról, akik különösen az anyagtakaré
kosságban értek el kitűnő eredmé
nyeket. Végezetül a vállalat jövő
beni feladatairól beszélve hangsú
lyozta, hogy a termelési feladatok
megoldása és a minőség további ja
vítása mellett elsősorban a balesetek
ellen kell küzdeni, mert azok száma
ugrásszerűen növekedett.
Fenyvesi Tibor igazgató beszámo
lója után Hajnal Ferenc a XXII. ke
rületi pártbizottság, Kovács Ferenc
az ÉFEDÉSZ elnöksége, Fodor Sán
dor pedig a kerületi KISZ bizottság
nevében köszöntötte a Gyufagyár
dolgozóit. Kedves jelenet zárta be
az ünnepséget: a budatétényi úttörő
csapat virágcsokrot nyújtott át a
kormánykitüntetésben részesült Hor
váth József üzemvezetőnek.
A sportpályát övező jegenyék csú
csaira szórta már aranyporát az au
gusztusi nap, amikor Gál László
a Szentendrei Kocsigyár

igazgatója megkezdte ünnepi beszé
dét. A vörös salakon glédában álló
székeken a gyár ünneplőbe öltözött
dolgozói
ültek
és
figyelemmel
hallgatták Népköztársaságunk Al
kotmányát s az Üj Kenyér Ünnepét
méltató szavakat. De ezek a dolgo
zók láthatóan mást is ünnepeltek.
Ezt sie j ttette az elnökség összetétele
is. Itt láttuk többek között Mosonyi
István főigazgatóhelyettest, a járási
és a városi pártbizottság képviselőit,
valamiint az ÉFEDÉSZ megyei bi
zottságának elnökségi tagját.
A kocsigyáriak jó munkájuk elis(Folytatása a 6. oldalon)
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JZéheLájedet
tett riportsorozatának címe után
Pándi Pál. „Az isten háta mögött?”
címmel jelent meg öt folytatásban cl
Népszabadság hasábjain színes,
alapos beszámolója Ó m a s s ár ól.
Nem visszhangozni akarjuk most a
cikkíró megállapításait, nem akarjuk
ismételten felfedezni, milyen óriási
ma már a különbség egy kis erdész
falu múltja és jelene között, kezdve
a villanyvilágítástól a szellemi felvilágosultságig, a legnehezebb fizikai
munka gépesítésétől a „favágók” mo
torkerékpárjáig. Ügy hisszük, nem
kell ismétlésekbe bocsátkoznunk, hi
szen olvasóink ott élnek Ómassán,
Királyszálláson, V étyempusztán és
más kicsiny, erdőbeékelt falvakban
s még kisebb erdészkolóniákon. És
nemcsak ők maguk élnek az „isten
háta mögött”, hanem ott élt az ap
juk, a nagyapjuk is. Ki tudná tárgyilagosabban lemérni a különbsé
get a múlt és a jelen között, ha nem
ők maguk.
ók, az erdők lakói tudják legjob
ban, hogy a riportsorozat címében
szereplő kérdőjel mennyire jogos.
Nem, nincs többé isten háta mögötti,
világtól elzárt erdésztelepülés, s ha
ugyan sok helyen panaszkodnak is
még a közlekedésre, ha a hegyek
sokfelé még útját állják a televízió
nak, mégis az az igazság, hogy nem
csak a falu és a város közötti kü
lönbség halványodott el rövid más
fél évtized alatt, hanem az erdész
kolóniák, a magányos erdészlakok is
sokkalta közelebb kerültek a város
hoz, az élethez. Nemrégiben az Er
dész Színpaddal mi is jártunk Ómas
sán, s a legtöbb panaszt amiatt hal
lottuk, hogy közlekedés híján nem
tudnak bejárni a miskolci színházba,
s hogy a község kis boltjában ritkán
lehet sört, gyulai kolbászt és téli
szalámit vásárolni. De a fiatalabbak
már a közlekedési problémákon is jó
részt túltették magukat: szombat es
ténként felkapnak motorkerékpár
jukra s átruccannak Lillafüredre,
Miskolcra.
Igen, a Népszabadság riportsoro
zatát minden valószínűség szerint
úgy olvasták az erdészfalvak lakói,
hogy lám, igaz, így éltünk — így
élünk, de a szocializmusban minden
kinek joga van ahhoz, hogy mun
kája gyümölcseit élvezze. Igaz és
helyes ez a vélemény, s a második
ötéves terv szociális célkitűzései
még inkább előtérbe állítják ezt a
jogot. Mégis meggyőződésünk, hogy
nem árt néha megidézni a múltat
s odaállítani a jelen mellé: hiszen a
jót, a szépet akkor látjuk igaz való
ságában, ha összehasonlítási alapunk
is van. És még valami miatt érde
mes
elolvasni
a
cikksorozatot.
Amiatt, hogy bár nem hangsúlyozza
lépten-nyomon, de soraiból kicsen
dül az erdei munkások megbecsü
lése, nehéz munkájuk elismerése. S
ez éppen úgy szocialista társadal
munk vívmánya, mint az, hogy
Ómassa az isten háta mögül előlép
hetett a haladás, a felemelkedés út
jára.
B. K.

(Folytatás az 5. oldalról)
méréseképpen ismét elnyerték az él
üzem címet. Gál László igazgató be
számolt az eredményekről. A válla
lat minden hónapban teljesítette
tervét és annak ellenére, hogy több
új gyártmányt vezettek be, s ezért és
az idényszerűen jelentkező igények
kielégítése érdekében többször is át
kellett állni, a tervet túlteljesítet
ték, sőt mintegy 20 százalékkal ter
meltek többet, mint a múlt év azo
nos időszakában. A munka jó szer
vezése nyomán a termelési mutatók
is 115 százalék körül alakultak ki.
Végül a nyereségtervet is túlteljesí
tették csaknem 900 000 forinttal.
A gyártmányösszetétel eltolódása
következtében több üzemet átszer
veztek. Ezt a munkát úgy végezték,
hogy a termelés mind a régi, mind
az új termékekben kielégítse a szük
ségleteket. Különösen jelentős fel
adatot végeztek a gyár dolgozói a
mezőgazdaság átszervezésével kap
csolatban hirtelen jelentkezett mező
gazdasági épületvasalás-gyártás ma
radéktalan
megoldásával.
Lelkes
munkával ugyanis szeptember 30-i

határidővel szemben már július 30ára elkészítették a vállalt 4084 épü
letvasalás garnitúrát. Ez az előreho
zás viszont három cikknél okozott el
enyésző lemaradást.
Beszéde végén az igazgató ismer
tette a második félév feladatait. Ezek
semmivel sem kisebbek az előzőnél,
ugyanakkor jó munkával meg kell
teremteni az 1961-es év folyamatos
termeléséhez szükséges feltételeket
is.
Mosonyi István főigazgatóhelyettes
ugyancsak az elkövetkező időszak
feladatairól emlékezett meg. Remé
nyét fejezte ki, hogy legközelebb is
mét élüzem lesz a kocsigyár. „Ez
azonban nem lesz könnyű — mon
dotta. — Már most is nehéz volt a há
rom vállalat kiválasztása, mert úgy
meg szaporodtak az élüzem címre jo
gosan pályázó, jól dolgozó vállala
tok.”
Végül Mosonyi István főigazgató
helyettes osztotta ki a legérdemeseb
beknek a Faipar Kiváló Dolgozója
kitüntetést, majd Gál László igaz
gató adta át a pénzjutalmakat.

Védetté nyilvánították
a legöregebb bükki erdész fagyüjteményét
Puska Pál, a Bükk legidősebb er
désze fél évszázadon keresztül kezel
te a dorongosi erdőrészt. A bükk- és
tölgyerdők közé a hegységben nem
honos különböző fafajtákat telepí
tett. Több, mint hatvanféle fát ülte
tett él, a többf között Douglasrfenyőt,
tiszafát, különböző fenyőfajokat. A

csemetéket gondosan ápolta, úgyhogy
azok a karsztos talajon is megeredtek.
A 72 éves idős erdész gyűjteménye
mostanára a Bükk egyik legszebb
arborétumává fejlődött. A miskolci
erdőgazdaság védetté nyilvánította és
kerítéssel vette körül a területet.

Csemetetermelési tapasztalatcsere
A budapesti erdőgazdaság három
szakembere rövid tanulmányúton
foglalkozott a nyíregyházi és a deb
receni erdőgazdaság csemetetermelési
eredményeivel. A tapasztalatcsere so
rán a két erdőgazdaság központjá
ban főleg a csemetetermelés tervezé
sét nézték át, figyelemmel az egyes
fafajták csemetéinek folyóméteren
ként tervezett megtermelésére, a költ
ségfelhasználásra, az iskolázásra, a
hazai és a nemesnyártermelésre, a
fenyőmagvetésre és az öntözéses cse
metetermelésre. Ezenkívül megláto
gatták a máriapócsi és a tiszadobi,
valamint az ebesi és a derecskéi cse
metekertet. A tanulságokat a követ
kezőkben foglalhatjuk össze:
1. A csemetekertek jól ápoltak.
Már a magvetéseket is többször boro
nái ják, az ápolásokat igen korán kez
dik s így a gyommagvak már csírá
jukban megsemmisülnek. „Nagyon
gyomos” csemetekerti ápolást nem
számolnak el.
2. A táblákat gépi ápolásra alakí
tották ki, a táblák általában 400 m
hosszúak. A sortávolság általában
60 cm.
3. Az akácmagvetés súlypontos fel
adat mindkét erdőgazdaságnál. A

nyíregyházi erdőgazdaság évenként
50 mázsa akácmagot vet. A vetést ál
talában korán végzik, a nyíregyhá
ziak idén április 10-ig, a debreceniek
április 20-ig befejezték az akácmag
vetéseket.
4. Mindkét erdőgazdaságnál csak
iskolázott fenyőcsemetét használnak
fel és általában egyéves fenyőcseme
tét iskoláznak.
5. A költségcsökkentés érdekében
az országos normától eltérő helyi
normákat alakítottak ki.
6. Általában csak kevés ugarterüle
tet hagynak á csemetekertekben. En
nek oka a nyárterület bővülése: a
nyárszaporítóanyag megtermeléséhez
veszik igénybe a régebben ugaron
hagyott területeket.
7. Az akácmag szkarifikálása ko
moly feladat mindkét erdőgazdaság
nál. Ismerik a budapesti erdőgazda
ság szkarifikáló készülékét és szíve
sen átadnának magot szkarifikálásra
vagy hasonló készüléket állítanának
be. Ebben a kérdésben kétségkívül
érdemes komoly lépést tenni az akác
magvetések eredményességének to
vábbi növelés^ érdekében.
Nagy László
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Alapvető változások
a ládaipari anyagfelhasználásban
Még alig rázta le az út porát a
gondokkal terhelt új igazgató,
amikor benyitottunk hozzá. Bi
zony sok mindennel kell foglal
kozni, sokhelyütt kell rendet te
remteni Kántor Jánosnak. Most
2S a bajai erdőgazdaságinál járt,
hogy valami „örökölt“ vita végére
tegyen pontot.
— Nem csak a vitát sikerült le
zárni — mondja — hanem sok
hasznos kérdést tárgyaltunk meg.
Ez elősegíti a kooperációt. Az er
dőben mutattuk meg, hogy mit
kérünk, s mit nem tudunk hasz
nálni. Elsősorban mind több pa
pírfára,
günk.

kivágásra

van

szüksé

— Mióta használnak fel
papírfát? — kérdeztük.
— Az idén kezdjük meg csak a
papírfa, de a bányafa feldolgozá
sát is. Tervbe vettük ugyanis az
anyagköltség jelentős csökkentését.
Ennek érdekében egyrészt ol
csóbb nyersanyagot használunk
fel, másrészt kiépítjük a vertika
litást. Ezeket a célkitűzéseket
meg kell valósítanunk, ha olcsób
ban akarunk termelni és mente
sülni akarunk a vékonyanyag el
látás bizonytalanságaitól. Eddig
uqyanis a ládaipar 78—80 száza
lékban import fenyőfür észárut
dolgozott fel, a második ötéves
tervben ezt az arányt le akarjuk
szorítani 50—55 százalékra. A

fenyőfűrészárú helyett elsősorban
hazai bükk- és lágy lombos rön
köt és kivágást, import bányafát
és papírfát kivánunk felhasználni.
Az átállás ütemére jellemző, hogy
még ezévben csak 10 ezer köbmé
ter bánya- és papírfát dolgozunk
fel, jövőre már 50 ezret. És ez
nagyon jól kifizetődik. Egy köb
méter fenyőfűrészáru ugyanis
40—45 dollár, míg a bánya- és
papírfa 15—16 dollár. Ha csupán
6G százalékos anyagkihozatal la 1
számolunk, akkor is 24—25 dollár
áru anyagból lehet előállítani! 1
köbméter fűrészárut, vagyis a
megtakarítás 15—20 dollár köb
méterenként.
— Ezek igen kedvező szá
mok, de úgy hallottuk, hogy
a vállalatnak még más lehető
ségei is vannak a fenyőfűrész

árú felhasználás csökkenté
sére — szóltunk közbe.
— Valóban vannak ilyen lehető
ségeink. Első helyen kell megem
líteni a farostlemezből készülő lá
dákat, amelyeket különösen tex
tilládaként alkalmaznak előszere
tettel. Ezek termelése ugyancsak
jelentősen felfut, és szívesen gyárr
tunk belőlük bármennyit, mert a
termelés gazdaságos. Gondoljuk
csak meg, hogy egy köbméter
lemez 2,7 köbméter fenyőfűrész
árut helyettesít, amelynek értéke
mintegy 110 dollár. A lemezládagyártás tehát még import farost
lemezből is kifizetődik.

— Az anyagfelhasználás
ilyen változása
bizonyára
megelégedést kelt az érdekelt
országos szerveknél. Speer
Norbert, a Lignimpex főosz
tályvezetője a Technika Há
zában tartott legutóbbi elő
adásában is éppen a ládaipar
nak vetette a szemére, hogy

indokolatlanul vékony fűrész
árút kér. Ezt a kérdést tehát
megoldják? — kérdeztük az
igazgatótól.
— Jórészt igen, mert mi ma
gunk akarunk jelentős mennyi
ségben vékony árut előállítani.
Ezért is állítunk be Szegeden és
Nagykőrösön egy-egy koronghasítót. A szükséglet nagy részét azon
ban egyelőre továbbra is import
ból kell kielégíteni s továbbra is
vékony anyagot igénylünk. Ezt
azonban nem azért tesszük, mert
annak belföldi ára alacsonyabb
— mint Speer Norbert mondotta
— hanem mert a felhasználók a
magas ár miatt a vékonyabb falu
ládákat igénylik. Ma jórészt öt

milliméter vastag anyagot építünk
be. Ezt úgy kapjuk, hogy a 18
milliméteres fűrészárut háromba
hasítjuk, de csak háromba tudjuk
vágni a 22 milliméterest is. így
azonban nagyobb a veszteség.
Ezért kérünk 18 milliméteres fű
részárut, amig saját termelésből
vékonyáru szükségletünket fedezni
nem tudjuk — mondotta befeje
zésül Kántor János igazgató.

- '
—---------yNagy kovácsi _\eoelőohfioH -G okönyoe
Dr. Balassa Gyula miniszter
helyettes előszavával most jelent
meg az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság Nagykovácsi Nevelőott
honának Évkönyve az 1959—60.
tanévről. A nevelési és oktatási
célkitűzésekről Böröcz Lajos, a
Nevelőotthon igazgatója adott szá
mot és cikket írt többek között
Kiss Bálint, a Nagykovácsi Általá
nos Iskola igazgatója, Kiss János
gondnok, dr. Fogarassy Sándor, a
Nevelőotthon orvosa, a nevelők
közül Pernesz Rezső, Juhász Ferencné és Pernesz Rezsőné. A
végzős tanulók sorából Antal Jó
zsef néhány sora is megjelent,
amit a nevelőotthon záró ünnepé
lyén mondott el. Az Évkönyv zár
szavában dr. Vágó Ödön, az OEF
elnöki főosztályának vezetője az
Intézet továbbfejlesztésének prob
lémáival foglalkozik.

Az Évkönyv tartalmas függelé
kének anyagából kiemelkedik
Szabolcsi József igazgatóhelyettes
tanulmánya, amelyben Nagyko
vácsi község és a kastély történe-

tének adalékait sorakoztatja fel.

Külön értéke írásának, hogy mun
káját a források gazdag jegyzé
kével egészítette ki.
Az OEF
Szakszervezeti Híradójának
legújabb száma

a szokottnál is változatosabban szá
mol be az elmúlt negyedév szakszer
vezeti életének eseményiről. Érdekes
rovatokkal bővült a füzet: a „Hazai
krónikában” Fekete Gyula az Orszá
gos Erdészeti Egyesület kaposvári
vándorgyűléséről, Simor Dezsőné az
Országos Vadászati Kiállításról, Nagy

Mihály az OEF önkéntes tűzoltó csa
patainak most kiírt versenyéről szá
mol be. A „Külföldi tapasztalatok”
rovatban Jakóts László romániai,
Makkay Zoltán lengyelországi úti él
ményeiről ír, Dénes István a kölni
trófeabemutató tapasztalatait össze
gezi. Az élményekben gazdag nyarat
változatos „Üdülés” és „Kirándulás”
rovat búcsúztatja. A Szakszervezeti
élet című állandó rovat az OEF szak
szervezeti bizottságának működésé
ről számol be, a kultúrrovatba pe
dig a többi között Várnagy József
írt riportot az Erdész Színpad máriabesnyői szerepléséről.
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Pusztulás után új erdő
az orkánsujtotta Nyírségben

Halombadöntött fák a tiborszállási erdőben

Erdőrészlet a vihar elvonulása után

Az útmenti fásítást is súlyosan meg
rongálta az orkán

óriási károkat okozott a vihar

Hatalmas, emberemlékezet óta
nemlátott vihar söpört végig július
án
23este a Nyírség egy részén.
A villámok egymást érték, a
mennydörgés szüntelen mcrajlott, s amikor a vihar végre elvo
nult, 15 centiméter magasan dió
nagyságú jég borította a talajt. A
vihart óriási erejű orkán kísérte.
A szemtanuk becslése szerint a
szélvihar mindössze 5—6 percig
tartott, de a kár, amelyet a földe
ken és az erdőben okozott, még
ma is kiszámíthatatlan.
Amikor a tiborszállási erdészet
viharsúj tóttá erdőrészében jár
tunk, már MRP-ék és Druzsbák
zúgása verte fel a csendet, meg
kezdődött a hatalmas károkat
szenvedett állomány kitermelése.
Előzőleg láttunk fényképfelvéte
leket az orkán pusztításáról, de a
valóság’ mégis megdöbbentő. Mint

szélése, a kitermelés, majd az új
ratelepítés módszerének meghatá
rozása maradt hátra.
Az első és legfontosabb szem
pont a balesetek elleni védekezés.
Hiszen itt a természet dühöngő
ereje szinte az összes elképzelhető
baleseti veszélyt egymásra hal
mozta: veszélyes, csavarodott fák,
fennakadt ágak és törzsek tömege
fenyegeti a dolgozókat. Éppen
ezért a leggyakorlottabb, szakis-

egy két és fél kilométer hosszú
ságban, közel egy kilométer szé
lességben szinte egyetlen fa sem
marad épségben ebben az erdő
részben. Az egvmásradöntött, de

rékban kettétörött, megcsavart
törzsek labirintusában lehetetlen
ség utat törni. Nem egy helyen
láttunk olyan zárt állománnyal
körülvett, kicsavart
törzseket,
amelyeknek egyikét-másikát száz
mázsán felülire becsültük. Az isza
pos földön fekvő koronák között
széthullott, elhagyott madárfész
kek százait számoltuk össze.
Az OEF szakértőiből s a nyír
egyházi erdőgazdaság vezetőiből
álló bizottsággal együtt jártuk
végig szinte lépésről-lépésre a
viharsújtotta erdőrészt. A bi
zottság főként azt vizsgálta, mit
lehetne megmenteni az értékes
akácmagtermő állományból, vala
mint a 28 éves, még így roncsai
ban is szép fejlődésről tanúskodó
nyárasból. Mennyit kell belőle
véghasználattal kitermelni, meny
nyit lehetne szálalással helyre
hozni.

Sajnos a vizsgálat eredménye
lesújtó: az egész erdőrész véghasz
nálatra kerül, mert a szálalás
rendkívül kirítkítaná az állo
mányt, tönkremenne a talaj és a
faanyag is. Ezután az elhatározás
után már csak a részletek megbe

Derékban kettétört

megcsavart törzsek

kólát végzett motorfűrészes brigá
dokat irányították ide. Erdős Ist
ván brigádvezető például már hét
éve dolgozik ezen a területen.
Mégis, a munka megkezdése előtt
a kitermelést irányító Dombrádi
Lajos fahasználati előadó külön
biztonsági és műszaki oktatásban
részesítette a mintegy 30 főnyi
munkásgárdát. A balesetek elleni
védekezéshez a gépeket is segít
ségül hívták: a fennakadt nagy
törzseket SZ—80-ássál, a kisebb
törzseket, ágakat kézi csőrlővel
huzatják le. A bizottság egyhangú
véleménye, hogy a legmesszebb
menő óvatossággal, a lehető legnagyobbfokú gépesítéssel végez
zék a kitermelést, még akkor is,
ha ez többszörösére emeli a költ
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ségeket, hiszen emberek életéről,
testi épségéről van szó.
Az előzetes számítások szerint
a 47 hektárnyi területről mintegy
12 000 köbméter lesz a véghasz
nálati fatömeg s ennek körülbelül
a fele volt magtermő állomány. A

súlyosan sérült, törött, csavaro
dott törzsekből iparifakihozatalra
aligha számíthatnak, nagyrészt
tűzifának kell feldolgozni a kiter
melt anyagot. A kitermelés idő
tartama mintegy négy hónap lesz
s utána, ha az időjárás megengedi,
azonnal megkezdik az újraerdősí
tést. SZ—80-assal 70 cm-es mély

ségben felszántják a talajt, majd
2,5X2 méteres, gépi ápolásra al
kalmas kötésben, elegyítve aká
cot és nemesnyárat telepítenek.
A friss erdősítést két évig rend
szeres gépi ápolásban részesítik.

A kár, a veszteség hatalmas, de
a most még szörnyű látványt
nyújtó erdőrész mögött már mind
annyian ott láttuk az új erdőt,
amely szebb, szakszerűbb, értéke
sebb lesz, mint az elpusztult volt.
Mert az emberi tudás és akaraterő
ilyen formában is képes legyőzni
a természet vak erőit.

Hozzászólás a
„Mégegyszer szakembereinkről64
című cikkhez
Az Erdőgazdaság és Faipar jú
liusi számában megjelent cikkhez
néhány elgondolkoztató számada
tot kívánok közölni hozzászólás
ként. Sajnálom, hogy nem olvas
tam a „három főmérnök három
erdőgazdaságból “ írt névtelen le
velét, mert az esetleg változtatha
tott volna hozzászólásomon.
A MALLERD statisztikai jelen
tés 1949. I—II. 14. oldalán a kö

vetkező

adatokat

olvashatjuk a

MALLERD erdőmérnökeinek élet
kor szerinti megoszlásáról:

Korcsoport
—20 éves
21—25
„
26—30
„
31—35
„
36—40
.,
41—45
„
46—50
„
51—55
„
56—60
.,
61—65
„
66—70
„

Fő
18
116
54
62
47
88
104
88
38
7
együtt 622

A cikkíró 1959. novemberében
közölt előző cikkében a követke
zőket írja: ,,A hatalmas munka
során gazdálkodásunk szakirányí
tását az erdőgazdaságok területén
637 erdőmérnök ... végezte“

A két adatot összevetve azt lát
hatjuk, hogy az erdőmérnökeink
száma az eltelt 11 év alatt jófor
mán nem változott.

Éppen ez a „változatlanság“
ejti az embert gondolkodóba. Jog
gal merül fel a kérdés, hogy az

Erdőmérnöki Főiskola miért nem
ad több erdőmérnököt erdőgaz
dálkodásunknak.

Az Erdőmémöki Főiskola azon
ban — mint az alábbi adatokból
látható — elég erdőmérnököt
adott! 1949-től kezdve közöljük
az évenként oklevelet nyert erdő
mérnökök számát:

Év
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Fő
93
86
64
63
94
118
124
13
85
39
21
20

összesen: 820
Szükségesnek tartom megje
gyezni azt, hogy ezen a 820 erdő
mérnökön kívül még tizennégyen
nyertek oklevelet főiskolánkon
mint levelező hallgatók.

Ezek a számok azt hiszem elég
gé elgondolkoztatok. Látható be
lőlük, hogy — ha az időközben
nyugdíjazottakat s elhunytakat
számításba vesszük is — a ma
gyar erdőmérnököknek csaknem
fele nem az erdőgazdaságnál tel
jesít szolgálatot. A nem az erdő

gazdaságnál szolgáló erdőmérnö
kök megbecsüléséről és szaktudá
sának elismeréséről csak annyit
jegyzek meg, hogy harmadik

Kossuth-díjas
erdőmérnökünk
szintén nem az erdőgazdaságnál
teljesít szolgálatot.

A névtelen levelet nem ismer
vén csak ennyit kívántam megje
gyezni.
Agfalvi Imre

egyetemi adjunktus

Kormánykitüntetések
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa
kiemelkedő munkájuk elismeréséül
Gál Lászlónak, a Szentendrei Kocsi
gyár igazgatójának, dr Sütő József
nek a Ládaipari Vállalat jogtaná
csosának, Vass Sándornak, a debre
ceni erdőgazdaság igazgatójának a
Szocialista Munkáért Érdemérem,
Horváth Józsefnek, a Gyufaipari
Vállalat üzemvezetőjének, Király
Miklósnak, a gödöllői erdőgazdaság
igazgatójának, Kálmán Dezsőnek, az
OEF főmérnökének és Kormány Já
nosnak, a szegedi erdőgazdaság ke
rületvezetőjének a Munka Érdemérem
kitüntetést adományozta.

Az OEF önkéntes tűzoltóságainak
versenye
Az erdőgazdaságok és az OEF fel
ügyelete alá tartozó vállalatok ön
kéntes tűzoltóságainak száma a leg
utóbbi időszakban 26-ról 96-ra emel
kedett. Az önkéntes tűzoltók már
többször bebizonyították, hogy szük
ség esetén derekasan, odaadóan
megvédik az erdőt, a társadalmi tu
lajdont. Az OEF most országos ver
senyt írt ki az önkéntes tűzoltók
számára. A versenyt szeptember
én
24és 25-én rendezik meg a hű
vösvölgyi Nagyréten. A legjobb
eredményt elérő tűzoltó csapat el
nyeri az OEF arannyal hímzett se
lyem vándorzászlaját, a csapat tag
jai pedig személyenként 500—500 fo
rint pénzjutalomban részesülnek. A
második helyezést elért csapat tag
jai 400—400, a harmadiké pedig
300—300 forint jutalmat kapnak. A
csapatversenyen kívül egyéni ver
seny is lesz, amelyen 800, 700, illetve
600 forintos pénzjutalmat nyerhet
nek el a legjobbak.

Két halálos baleset
Augusztus folyamán két halálos
baleset történt.
A Nyugatmagyarországi Fűrészek
szombathelyi telepén Horváth Elek
23 éves rönkátvevő vagonleterhelés
nél szabálytalan helyen, a rönkök gu
rulási irányában állt a vagon mel
lett. Egy 6,5 méteres fenyőrönk a ra
kodásnál felpattant és fej besújtotta
Horváthot; súlyos fejsérülésébe a
szombathelyi kórházban belehalt. Az
ügyben folyik a vizsgálat.
A parádfürdői erdőgazdaság verpe
léti erdészeténél Kodály Miklós 29
éves fogatos beteg lovat járatott. A
ló megugrott és halántékon rúgta a
fogatost; a gyöngyösi kórházban
meghalt. A vizsgálat megállapította,
hogy véletlen baleset történt, nem
terhel senkit felelősség.
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a ueutesnyár diadala
k ki még kételkednék a nemesnyár
** nagy elhivatottságában, vegye
magának a fáradságot és zarándokol
jon el a dunaföldvári szigetre. A
holt-Duna partjához közel, a solti
Horgásztanyával szemben egy olyan

Az előzményei is érdekesek. Ron
tott öreg fűzállomány volt a helyén.
Ezt 1955—56 telén letermelték. Ak
kor jött a jeges árvíz. A víz levonu
lása után — április végén — kezdték
meg a telepítést. Talajelőkészítést

Kétéves, 4X4 méteres hálózatban telepített nemesnyáras egyik szép példánya

telepítés látható, amely egyszerre iga
zolja a jelszót: „Nyárfát, nyárfát, de
leggyorsabban!”...
Mindössze négyéves állomány, fő
leg óriásnyár. És az eredmény: 14—
16 méteres famagasság és 22 cm-es
maximális törzs vastagság.

nem alkalmazhattak, mert részben a
nagy nedvesség, részben a letermelt
állomány beiszapolódott .tüskéi miatt
semmiféle gépet nem vihettek be a
területre. 2X2 m-es hálózatban,
50 X 50 X 50 cm-es nagygödrös ül
tetéssel telepítettek. A betelepített

területet köztes használatra adták
ki. A köztesek révén kapta meg a
kapálást... A második évben össze
borultak a csemeték, s már nem le
hetett köztest vetni. Ekkor kezdték
meg a nyesést. A telepítés gondozói
nak véleménye szerint a törzsek
rendszeres és ésszerű nyesése
segítette elő elsősorban ezeknek a
rendkívüli méreteknek az elérését.
(Ahol nem nyestek, csupán 8—10 cm
a vastagság, a famagasság pedig csak
7—8 m. Viszont a túlzott nyesés is
visszavetette a növekedést!)
Hozzá kell még tenni, hogy ennek
a feltűnő eredménynek a kialakulá
sában egyéb tényezők is közremű
ködtek. Nevezetesen: se a területen,
se messze a környéken soha nem
volt és jelenleg se fordul elő
nyárfarák. Továbbá: az 1956-os
jeges árvíz itt, a solti, mint a szom
szédos, dunaföldvári kerületben el
pusztította az őzállományt. Azaz a
telepítés mindeddig nem szenvedett
vadkárt.
Ahogy ezeket a fiatal nemesnyár
óriásokat nézegetjük, szinte nem
akarunk hinni a szemünknek. Pedig
a nyeséshegek világosan megmutat
ják az évhatárokat. Pontosan le
mérhető, hogy az első évben kerek
3 méter volt a növekedésük. S ez az
eredmény a következő években csak
fokozódott.
Szerencse volt a telepítést megelőző szerencsétlenségben, hogy
az akkori nehéz körülmények miatt
elmaradt a költséges talajelőkészí
tés. Azóta ugyanis itt és a szomszé
dos kerületben ez a teljes talaj mű
velés nélküli nagygödrös ülte
tés a telepítési gyakorlat, lévén ez
itt gyorsabb, jobb, biztonságosabb
és olcsóbb.
Jakab Artúr dunavecsei erdé
szetvezető, valamint Jávor László
solti és Feri József dunaföldvári
kerületvezető erdész társaságában
megtekintjük a sziget északi felében
viruló 13 hektáros nemesnyár telepí
tést. Előtte zöld juhar, illetve teljesen
elöregedett, rontott botoló fűz állo
mány volt a területen. Az elmúlt té
len termelték le. Tavasszal talajelő
készítés nélkül, nagygödrös ültetés
sel rakták helyébe a válogatott ne
mesnyár csemetéket. A fiatal nyáras
meglepően üdezöld. Külsejéből ítélve
még az idén eléri a 2—2,5 m magas
ságot. És ami a legszembetűnőbb:
nem kíván semmi pótlást. A telepí
tés költsége ezáltal is tetemesen
csökken.
— Mi történik a tarvágás vissza
maradt tuskóival?
— Ki termeltetjük részesedés nél
kül ... Az egyedi termelők tökéletes
munkát végeznek.
— És miért éppen kukoricát vetet
tek köztesnek?
— Mert a kukorica nagyban ser
kenti a nyár feltörését.
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Kanada délnyugati tagállama BritKolumbia 60 százalékban erdősült.
Az évi 62 millió köbméter vágható
fatömegnek még felét sem tudják ki
használni.

A csehszlovák erdők új igéret-fafaja: a Metasequoia. Ez a nemrégen
még alig ismert fafaj Kína egyik tar
tományában a 30—31 szélességi fokok
közt, 700—1350 méter tengerszintfe
letti magasságban él. Fényigényes fa,
fiatal korában rendkívül gyorsan nő,
hatalmas törzset fejleszt, jó magter
mő s dugványról is könnyen szapo
rítható.
A Német Szövetségi Vasútak terü
letén nagyarányú erdőnkívüli fásí
táshoz kezdenek. Körülbelül 10 000
hektáron végeznek új telepítéseket.

Háromezer hektár erdőt pusztított
el tavaly a tűz az NSZK-ban, mert
hiányoztak a korszerű tűzoltó eszkö
zök. A kár 10 millió márka.

Kínában új örökzöld fenyőfajt fe
deztek fel. Neve: Cathaja argh/rophilla. Átlagos magassága 24 méter
és a kifejlett fa mellmagassági át
mérője 38—40 cm. Fizikai sajátos
ságai még ismeretlenek.
Négyéves nemesnyártelepítés a dunaföldvári szigeten

Végignézzük a fiatal nyáras egy
részének tisztítását, ahol nincs
köztes állomány. A dolgozók csupán
tányérokat kapálnak a csemeték köré
és gyomot tépnek. A köztes területen
megmarad a fű.
gyanilyen szép telepítéseket ta
lálunk a solti kerület legdélibb
parti részében, a Kali-major körze
tében is. A 4 X 4-es hálózatban álló
kukorica köztessel bevetett, kétéves
telepítés fái 8 cm vastagok és 7 m
magasak.
A fák üdezöld színe itt is vissza
tükrözi a talaj jó vízgazdálkodását.
Ahogy Jakab Artúr erdészetvezető
tájékoztat: majdnem valamennyi nemesnyárasukat meg szokta futni a
nyári zöldár. Nem tart tovább né
hány napnál ez a természetes öntö
zés, de felbecsülhetetlenül sokat ér.
— Mikor átvettem ezt a két kerü
letet — mondja Jakab erdészetvezető
— egyetlen vágásterületünk sem volt
felújítva. 1954-ben kezdtük meg a
nyártelepítéseket a Minisztertanács
erdőgazdaságfejlesztési
határozata
szellemében. Eddig 110 hektár nemesnyárat telepítettünk és még 400
hektár telepítését irányoztuk elő.
A dunaföldvári kerülethez
mintegy 300 hektár erdő tartozik. A
solti kerülethez mintegy 100 hektár.
A földvári kerület vágásérett és ron
tott állományokból 6200 köbméter fát

U

termelt ki véghasználatként. És 50
hektáron telepített nemesnyárat. A
solti kerület 3200 köbméter fatö
meget termelt le túiltartotit szürke
nyár állományból. És 50 hektárt újí
tott fel.
1956- ban — mivel a solti kerület
csemetekertjét a jeges árvíz teljesen
elpusztította — a tiszakécskei
csemetekertből kapott kései és óriás
nyár csemetékkel kezdték el a tele
pítést. Jelenleg közvetlenül a Dunaparton van egy 25 hektáros, szivatytyúval öntözött csemetekert,
ez biztosítja a két kerület felújítási
és telepítési szükségleteit. Tavaszi
vetésű fehérnyár csemete díszük
benne hét hektáron. Ezenkívül kü
lön hatalmas táblákban éger és er
deifenyő csemeték... És félmillió
nemesnyárdugvány
gyökereztetése
folyik itten.
1957- ben a nagy munkáshiány
miatt már-már megszüntették ezt a
csemetekertet. Akkor a környező vá
rosok és községek KISZ fiataljai
siettek a segítségére. Azóta is min
den év nyarán háromszor 2 héten át
ők végzik a gyomlálást. Ez a segítség
annyira számottevő, hogy rövidesen
még tíz hektárral fogják kibővíteni
a kertet. Az új területet a szomszé
dos Szikra tsz-től kapják.
Borvendég Sándor

India nagy erőfeszítéseket tesz a
régebben letarolt és így az erózió
tól erősen károsított lejtők erdősí
tésére. A siker legfontosabb felté
tele: kellő nedvesség tárolása a ta
lajban az aszályos időszakra, főleg
vízfogó árkok ásásával.

Ausztriában ragasztott fát hasz
nálnak csarnokok, továbbá lakóhá
zak és lépcsőházak építésére. Előnye,
hogy az acélépületszerkezetnél ol
csóbb, nem kevésbé tartós, amellett
könnyű és gyorsan elkészíthető mű
helyben előregyártott anyagokból.
Tartósságát különleges ragasztó
anyag biztosítja.
Svájcban az országúti hálózat bő
vítése érdekében mintegy 300 hek
tár erdőt termelnek ki. Az így el
vesztett erdőállományt alkalmas te
rületeken azonnah új erdőtelepítés
sel pótolják.

A vologdai és arhangelszki erdő
területen 50 km hosszú szállító utat
létesítettek vasbetonlapoknak a ke
réknyomokba fektetésével. Az utat
két éve adták át a forgalomnak és
azon naponta átlagosan 300 gépkocsi
halad át. A vasbetonlemezek lefek
tetése gépi úton történt. Az út most
is teljesen jó karban van, s ha szük
séges, ugyanazok a lemezek máshol
is felhasználhatók.
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múlt tárul elénk, mondhatnánk: a

Az Intézet egyedülálló talajmonolit gyűjteményének egy része. Előtérben teljesítő
képességet növelő rétegek.

talaj nem árulja el könnyen

a titkait. Milyen odaadó ku
Atatómunka,
a felszerelések milyen
tökéletessége, a tudományos fel
készülésnek milyen magas foka
szükséges ahhoz, hogy az ember
megismerje a talaj jó és rossz tu
lajdonságait, a benne élő mikro
organizmusok
élettvékenységét,
hogy a különböző talajok kereszt
metszetének vizsgálatából úgy
tudjon olvasni, mint a nyitott
könyvben.
EZ A GONDOLAT kísér ben
nünket, amíg járjuk az Erdőmér
nöki Főiskola Termőhelyismerettani Intézetének laboratóriumait,
ismerkedünk muzeális értékű
gyűjteményeivel és igyekszünk
bepillantani a tudomány és a
gyakorlat
mindig
izgalmasan
vonzó, de itt különösen megkapó
jelentőséggel kibontakozó össze
függéseibe. A kutatás és az okta
tás, az elmélet és a gyakorlat új
és új, mégis szilárdan összekap
csolódó fejezetei nyílnak meg
előttünk, amint egymás után tárul
nak fel a fehér ajtók. Mindegyik
ajtó mögött a legkorszerűbb fel
szerelés fogad bennünket: a ste-

rilizáló szoba amikrob-lámpáival,
a fiziológiai laboratóriumok ezer
nyi kémcsövével és lombikjával,
a mérőszoba az analitikai mérle
gek sorával, a thermosztát szobák
a különböző hőménsékletű te
nyésztőszekrényekkel, a meteoro
lógiai állomás modern műszereivel.
Az Intézet tágas folyosóján a

mag, amelyből terebélyes fához
hasonlóan fejlődött ki a talajtan
és a talaj mikrobiológia. Az ás
vány és kőzettani gyűjteményt a
falak mentén végigvonuló üveg
szekrényekben helyezték el. Fö
löttük a talajtan és talajmikro
biológia legkiválóbb hazai és kül
földi művelőinek arcképcsarnokát
látjuk. Fekete Lajos az erdészeti
talajtan megalapítója, az első ma
gyar talajtani tankönyv szerkesz
tője, Sigmond Elek, aki mint a
Nemzetközi Talajtani Társaság
elnöke és mint a Dokucsajev ta
lajtani iskola hazai terjesztője
szerzett kimagasló érdemeket,
Fehér Dániel akadémikus, a talaj
biológia világszerte ismert úttö
rője, Botvay Károly, a Főiskola
két évvel ezelőtt elhunyt talajtanos professzora, a külföldiek kö
zül Pasteur, azután a világvi
szonylatban élvonalban álló orosz
és szovjet talajtani és talaj mik
robiológiai iskola megalapítói és
továbbfejlesztői, mint Dokucsajev,
Viljamsz, Omeljanszkij, Vinogradszkij stb. Külön teremben he

lyezték el a Magyarországon egye
dülálló talaj monolit gyűjteményt,
amelyet az erdészeti felsőoktatás
150. évfordulója alkalmából Bot-

Mikrofotografálást végez dr. Pántosné Derimova
Tatjána tudományos segédmunkatárs.

vay Károly professzor irányításá
val, évekig tartó kutatómunkával
gyűjtött össze a Termőhelyisme
rettani Tanszék munkaközössége.
A gyűjtemény egyelőre 36 talajszelvényen mutatja be az ország
talajtípusainak az erdészeti szem
pontból legfontosabb altípusait és
változatait. A gyűjtemény nélkü
lözhetetlen eszköze az oktatásnak.
AZ INTÉZET ÉLETÉRÖL be
szélgetünk ezután dr. Pántos
György tanszékvezető egyetemi
docenssel, az Intézet vezetőjével
és munkatársaival. Kibontakozik

Az Intézet jól fészeréit laboratóriumában állandóan folyik a kutató munka.
(Michalovszky István felvételei)

a termőhelyismerettani oktatás
múltja, a fejlődés útja és jelen

problémái. A második világháború
előtt még a termőhelyismerettanhoz tartozó tárgyak oktatása —
geológia, meteorológia, talajmik
robiológia és talajtan — több

tanszéken, nem egységesen tör
tént. A gyakorlati élet szabta
meg a fejlődés útját, amelynek
első állomása az volt, hogy a termőhelyismerettanhoz tartozó tár
gyak különválva a kémiai okta
tástól, önálló tanszéket kaptak.

Hörömpöly

művelésügyi Minisztérium és a
Magyar Tudományos Akadémia
megfelelő kutatói státusokat bo
csátott az Intézet rendelkezésére,
így még négy tudományos kutató

kiválasztott telepítendő fafaj ok
50—60 év, sőt sok esetben egy év
század múlva döntik el véglegesen
munkánk eredményeit. Ez a fel
ismerés vezette a Főiskola igaz
gatóságát akkor, amikor idén,
január elején az eddigi Talajtani

iskola igazgatósága és Tudomá
nyos Tanácsa a legmesszebbmenően felkarolta a Főiskola első
Intézetének munkáját.

Tanszéket az Erdőmérnöki Főis
kola első intézetévé szervezte át.

Ma valamennyi egyetemi szintű
intézmény közül az Erdőmémöki
foglalkoznak
legnaFőiskolán
gyobb óraszámban a talajtannal.

Takács Tamás tudományos segédmunkatárs a laboratóriumi asztal mellett.

A SZOCIALISTA ERDŐGAZ
DÁLKODÁS mind jobban bebi
zonyította, hogy kellő színvonalú
termőhelyfeltárás nélkül új erdők
telepítése vagy rontott erdők fel
újítása korszerűen nem lehetsé
ges, hiszen az adott termőhelyen

így a Főiskolán egységes vezetés
alá került a termőhelyismerettani
oktató- és kutatómunka. A FöldErzsébet, intézeti laboráns mechanikai
elemzést végez Köhn-pipettával.
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is bekapcsolódhatott az Intézet
munkájába. Az Erdőmérnöki Fő

AZ OKTATÁS ÉS A KUTA
TÁS az Intézet legfőbb feladata,

a kettőt azonban nem lehet elha
tárolni egymástól. Az oktatással
elsősorban az erdőgazdaságokban
folyó gyakorlati munkához kap
nak megfelelő színvonalú képzett
séget a hallgatók, míg a kutató
munkában a szakterület legfonto
sabb gyakorlati és elméleti kérdé
seinek vizsgálata szerepel. így
olyan erdőmérnökök kerülnek
majd ki a Főiskoláról, akik a ta
lajtani ismereteket kellően elsajá
títva az erdőgazdaságok talajvizs
gáló laboratóriumaiban a termő
hely feltárásához, a termőhelyi
térképek összeállításához szüksé
ges vizsgálatokat el tudják vé
gezni. Ez a munka különösen az
erdőrendezéshez szükséges. A hall
gatók rendszeres külső gyakorla
tokon vesznek részt. Tervbe vet
ték, hogy az idei oktatási évben
a külső gyakorlatok tárgyát a Ta
nulmányi Erdőgazdaság egy-egy
üzemrésze termőhelyi térképének
elkészítése képezi. Talajtani okta
tásban a múlt évben 54 II. éves
hallgató vett részt. A tapasztala-
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tok azt mutatják, hogy a hallgatók
szívesen, a témakör fontosságának
tudatával foglalkoznak tanulmá
nyaikkal,
A CSERIT ALAJOK javításával
kapcsolatos az Intézet talajtani
vonatkozású kutatómunkája. Ezt
célozza az iváni erdészet cserita
laján létesített kísérleti terület. A
nép nyelvén már emberemlékezet
óta „Bár ne vóna“-dűlőnek emle
getik ezt a területet, ami arra mu
tat, hogy mezőgazdaságilag meg
felelő termést sohasem sikerült
itt kapni. A cseri-talajok mennyi
sége az országban mintegy 100 000
hektárra tehető. Az Intézet e ta
lajok javítását különböző adagú
ineszezéssel, zöldtrágyázással és
speciális talajelőkészítéssel igyek
szik megoldani. Az eredmények
természetesen csak több év múlva
mutatkoznak meg, amikor is kö
vetkeztetéseket lehet levonni arra
vonatkozóan, hogy a cser- és
molyhostölgy, erdei- és fekete
fenyő telepítése milyen elegyítés
mellett a legsikeresebb. Az Intézet
egyébként a Főiskola többi tan
székével is szoros kapcsolatot tart
fenn.
Az Erdőtelepítési és Fásítástani
Tanszékkel együttműködve ku
tatja a nyárak termőhelyi igé
nyeit, az állami gazdaságokban és

termelőszövetkezetekben már meg
levő és létesítendő erdősávok ta
lajtani vizsgálatait. Ugyancsak a
gyakorlati munkába kapcsolódik
azzal is, hogy elkészítette a sop
ioni járás hat termelőszövetkezeti
községének talajismereti térképét.

A térkép igen nagy segítséget ad a
nagyüzemi parcellák kialakításá
hoz.
A kutatások egy másik, igen
fontos ága a nagyüzemi csemete
kertek talajának vizsgálata. A
vizsgálatok fő célja, hogy a le
romlott csemetekerteknek a ter
mékenységét újból növeljék. így
például napirenden szerepel a
szombathelyi erdőgazdaság sava
nyú csemetekerti talajainak a ja
vítása meszezéssel és zöldtrágyá
zással. Az intézeti kutatók távo
labbi célja, hogy bekapcsolódnak
a vegyszeres gyomirtásba is, gya

korlati szaktanácsadással segítik
a csemetekertek vegyszeres gyom
talanítását.
TÖBB

ÉVTIZEDES MÜLTRA

tekint vissza az Intézet talajbio
lógiai kutatómunkája. Dr. Varga

Lajos tudományos munkatárs év
tizedek óta foglalkozik a talaj lakó
protozoonoknak és egyéb mikroállatvilágnak a talajokban és az
erdei avartakaró elbomlásában
betöltött szerepével. A legújabb
kutatások főként arra terjednek
ki, hogy lehet-e mesterségesen
fokozni a baktériumok és sugár
gombák humuszképző szerepét.

Kétségtelenül beigazolódott már,
hogy a mikrobiológiai folyamato
kat helyes erdőműveléssel és ál
lományápolással kedvezően lehet

irányítani. A talaj termőerejének
javításánál a legfontosabb jelszó:
kerülni a monokultúrákat.
Az alig több mint féléve mű
ködő Intézet tudományos és gya
korlati munkája biztató kezdet
nek tekinthető. Ennek alapja,
hog|y a talajtani kutatások leg
jobb magyar és külföldi hagyo
mányaira támaszkodva a legszé
lesebb körű gyakorlati munka
biztosításával nevelik a jövő erdő
mérnökeit a talajtan ismeretére.
Bisztray Kálmán

4z Erdőtelepítési és Fásítási Utasítás
oktatásának helyszíni bemutatója a szolnoki
e rdőgazdaságnál
Az Erdőtelepítési és Fásítási Uta
sítás oktatásával kapcsolatban a
szolnoki erdőgazdaság szakemberei
helyszíni bemutatót tartottak a ta
nultakról.
Összesen 99-en vettek részt az
értékes bemutatón;
megvitatták Szolnok megye három
legfontosabb táj típusában az erdő'.sítések előkészítésének, tervezésé
nek, kivitelezésének és ápolásának
módszereit.
Első nap
Tiszapüspöki határában, a Tisza
hullámterében az árterek erdő
sítését tanulmányozták.
Egységes álláspont alakult ki a nyár
telepítéseket megelőző mély — 40—
80 cm-es — talaj forgatás szükséges
sége tekintetében; ez a módszer a
nemesnyárak fejlődését Szolnok me
gye általában kötött hullámterein
nagymértékben elősegíti. A telepí
tési hálózat kérdésében már meg
oszlottak a vélemények, általában
az az álláspont látszik a legelfogadhatóbbnak, amely szerint az arány
lag sűrű — 2X1 méteres, hektáron
ként 5000 darabos — telepítési
hálózat a legalkalmasabb.
A nyárasok elegyítése tekinteté
ben is csaknem egységes az állás
pont. A hullámtéri fásítások meg
indulása idején minden nyárast ele
gyesen telepítettek, de az elmúlt
évek alatt bebizonyosodott, hogy
ideális termőhelyén a nemesnyár
maga alá szorítja és elsorvasztja
valamennyi elegyfáj át. A fatömegvizsgálatok is kimutatták, hogy az
elegyetlen nemesnyárasok fatömege
a legmagasabb.
Második nap előbb
Jákóhalmán a szikfásítások kér
déseit vitatták meg.
Szolnok megyében a szikeseknek
csaknem valamennyi formája meg
található és csaknem valamennyi
erdészkerületben előfordulnak szikes
talajok. Ezeken a szikes területeken
került sor az erdőtelepítésben és
ápolásban
alkalmazott
fontosabb
géptípusok bemutatására is.
Végül

Jászberény határában a homok
fásítás problémáit tanulmányoz
ták.
A bemutatott telepítést megelőzően
1—2—3 éves pajornemzedéket talál
tak és rajzott a kalló cserebogár. A
budakeszi
erdővédelmi
állomás
szakvéleménye alapján hektáronként
60 kg Agritox gödörporzast végez
tek 1957 őszén. A helyesen végre
hajtott gödörporzás hatására a 3
éves akác- és fehérnyártelepítés ki
fogástalan állapotban van, pótlásra
egyáltalán nem volt szükség. A gö
dörporzás technikáját is bemutatták
a résztvevőknek.
Egységes felfogás alakult ki, hogy
a homokfásításnál is igen előnyös a
mély talaj forgatás. Nagy jelentősége
van ezeken a területeken is a ter
mőhely-feltárásnak, mivel a homok
igen változatos és a letemetett hu
musz-szintek
száma és mélysége
döntő a telepítendő fafajok szem
pontjából.
Megtekintették az egyik mezőségi
homoktalajon álló hatéves kocsányostölgy-állományt, amelyben szép
nemesnyár előhasználati állományt
is telepítettek. Közvetlenül mellette
azonban már az akác is sínylődik, és
csupán a virginiai boróka mutat fej
lődést. Jellemző kép ez a homoki
termőhelyek változatossága szem
pontjából.
A fenyőknek alárendelt szerepe
van Szolnok megyében s ennek
megfelelően az erdőtelepítéseknek is
csak elenyészően csekély százalékát
képviselte eddig a fenyő. A hely
színi bemutató résztvevői
megtekintették Szolnok megye
„legnagyobb fenyvesét”,
azt az alig 5 hektár területű, 27
éves feketefenyő-állományt, amelyet
még Jászberény városa telepített.
Megállapították, hogy bár a homoki
feketefenyő fája műszakilag másod
rendű, a feketefenyő telepítése az
eddiginél valamivel nagyobb mér
tékben indokolt a gyengébb minő
ségű homokokon, már csak tájszépé
szeti szempontból is.
Kurdi István
Szolnok.
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Ä VILÁG ERDŐLELTÁRA
A FAO ez év tavaszán kiadta a
világ erdeinek legfontosabb adatait
tartalmazó, 1958. évi, harmadik er
dőleltárát. A szakközönséget bizo
nyára érdekli, hogy az új erdőleltár
milyen változatokat hozott az 1953.
évi állapothoz képest; ezért röviden
ismertetem adatait és megállapítá
sait.
Az új erdőleltárhoz a világ összes
erdőterületének mintegy 88 százalé
kát képviselő 143 ország szolgálta
tott adatokat, köztük a baráti orszá
gok majdnem mindegyike (Albánia
és a Német Demokratikus Köztársa
ság kivitelével). Az erdőterület to
vábbi 12 százalékát képviselő 67
országra vonatkozó adatokat korábbi
leltárak, hivatalos statisztikák és

szakértői becslések alapján állapí
tották meg.
Az erdőleltár legfontosabb össze
hasonlító adatait az 1—4. sz .táblá
zatok ismertetik. Ezekből az adatok
ból az alábbi következtetéseket von
hatjuk le, illetve megállapításokat
tehetjük:
A Szovjetunió a világ erdőben
leggazdagabb országa: erdei a
világ összes erdőterületének 26 szá
zalékát, a használat alatt levő erdő
területnek 32 százalékát, a haszná
lat alatt levő erdők élőfakészleté
nek 45 százalékát, bruttó növedékének 30 százalékát képviselik, a
nettó fakitermelésnek pedig 23 szá
zalékát szolgáltatják. Erdősültsége
50,6 százalék, 1 főre jutó összes
erdőterülete 5,6 hektár
1. táblázat

A világ erdőterülete
(Millióhektárban)
Megnevezés

összes erdőterület

Ebből
Feltárt
Haszn. alatt levő
1953.
1958.
1953.
1958.

1953.

1958.

Európa........................... .. ..
Szovjetunió ...................
Észak-Amerika ...........
Latin-Amerika..............
Afrika.................................
Ázsia....................................
Óceánia..............................

136
743
656
890
801
525
86

141
1131
733
1031
753
520
96

133
425
312
329
284
311
20

138
1131
400
332
380
326
26

130
350
220
83
108
232
17

135
459
400
90
125
236
20

összesen...........................

3837

4405

1814

2733

1140

1465

A világ összes erdőterülete —
az 1953. évi leltárban szereplő
adatokhoz képest — csaknem 600
millió hektárral növekedett. Ez a
területnövekedés azonban jórészt
az 1953. évi számbavétel óta végzett
újabb felméréseknek és a pontosabb
adatszolgáltatásnak, nem pedig az
erdősítéseknek az eredménye. (1. sz.
táblázat).
Ami az erdősítéseket illeti, az
1958. évi erdőleltár szerint az erre
vonatkozóan adatot szolgáltató 83

ország 1953-tól 1957-ig 3,95 millió
hektárt erdősített. Ebben azonban
nem szerepel a Szovjetunió és a
Kínai Népköztársaság erdősítése.
Egyéb források szerint egyedül a
Kínai Népköztársaság 1952—1957.
között 11,3 millió hektár. 1958-ban
— 1 év alatt — 27 millió hektár er
dősítést végzett. (Az adatszolgál
tató 83 ország az 1958—62. évi idő
szakban 2,6 millió hektár, a Kínai
Népköztársaság 120 millió hektár
erdősítést tervez.)

Erdősültség és fafajösszetétel az 1958. évi leltár szerint

2. táblázat

Fafaj összetétel
Erdősültség *
Megnevezés

összes erdők

fenyő | lomb

Használat alatt
levő erdők

Használaton
kívüli erdők

fenyő | lomb

fenyő | lomb

O/
/O

ha/100
fő

Európa..............................................
Szovjetunió......................................
Észak-Amerika...........................
Latin-Amerika ...........................
Afrika.................................................
Ázsia....................................................
Óceánia ............................................

29,8
50,6
39,1
50,4
25,3
19,1
11,2

34,0
555,5
388,1
536,8
334,6
33,4
622,7

59,6
79,2
67,8
2,7
0,4
21,1
8,3

40,4
20,8
32,2
97,3
99,6
78,9
91,7

59,3
78,9
63,0
13,3
1,6
18,6
20,0

40,7
21,1
37,0
86,7
98,4
81,4
80,0

4
534
245
16
1
66
4

2
138
88
925
627
218
72

összesen...........................................

33,4

157,6

36,9

63,1

51,6

48,4

870

2070

millió hektár

%

* Az összes erdőterületre, ill. az 1957. évközepi népességre vonatkoztatva.

Nyilvánvaló azonban, hogy még
ezek a hatalmas teljesítmények sem
növelhették az erdőterületet az el
múlt 5 év alatt 600 millió hektárral.
(2. sz. táblázat.)
Afrika és Ázsia erdőterületének
csökkenése arra vezethető vissza,

hogy az 1958. évi erdőleltár az „er
dőterület” forgalmából kizárta az 5
százaléknál gyérebb erdősíiltségű,
szavannás területeket, amelyeket az
1953. évi leltár még tartalmazott.
A
faellátás
szempontjából
döntő jelentősége van a feltárt

és használat alatt levő erdőterület
alakulásának. A területnövekedés
ezen a téren sem egyértelműen a
feltárás, illetve a használat alá vont
területek effektiv növekedését mu
tatja.
Tény azonban, hogy miután az
1953. évi erdőleltár ráirányította a
figyelmet azokra a hatalmas tarta
lékokra, amelyek további erdőterü
letek feltárásában és a használat ki
terjesztésében rejlenek, 1953—1958-ig
jelentős területeket tártak fel, a kö
vetkező 10 év alatt pedig még na
gyobb mértékű feltárást terveznek
világszerte. Ázsia 8 országában pél
dául 1953—1957-ig 13,2 millió hek
tár. Afrika 7 országában 9,9 millió
hektár. 5 európai országban összesen
722 000 hektár területet tártak fel.
Az exóta rönk ellátás szempontjá
ból különös jelentősége van annak,
hogy a következő 10 év alatt a Szucáni Köztársaság 2,3 millió hektár,
a Ghánái Köztársaság 791 000 hek
tár, Gabun 5 millió hektár, Brazília
pedig 10 millió hektár erdőterület
feltárását és a termelésbe való be
vonását tervezi.
A korábbi leltárban kimuta
totthoz képest jelentősen növe
kedett a használat alatt levő erdők
élőfakészlete és bruttó növedéke.
Az élőfakészlet — az 1953. évi 101
milliárd m3-rel szemben — az 1958.
évi erdőleltár szerint 156 milliárd
m3; a bruttó növedék pedig az 1953.
évi 2,4 milliárd m3-rel szemben 2,8
milliárd m3. (3. sz. táblázat).
Ez a növekedés egyrészt a hasz
nálat alá vont területek növekedé
sének tulajdonítható, másrészt an
nak. hogy az újabb felvételek alap
ján nagyobbnak bizonyultak a hek
táronkénti átlagos fatömegadatok.
A hektáronkénti élőfakészlet és a
növedékadatok felülvizsgálata a ko
rábbihoz képest a legtöbb világrész
ben növekedést, a lombos fákra néz
ve csökkenést, eredményezett. A lom
bos fákban kimutatott csökkenés
annak az eredménye, hogy a trópusi
területeken — az eddigiektől eltérőleg — sem az élőfakészlet, sem a
növekedés szempontjából nem vet
ték számításba az őserdők jelenleg
még nem értékesíthető, vagyis ke
reskedelmi értéket nem képviselő fa
fajainak és a bizonyos méretet el
nem érő fáknak a fatömegét.
A lehetőségeknek egyébként a
nagyobb élőfakés^letben és növedékbein kifejezésre jutó növekedése
a fakitermelés fokozódásában is
megmutatkozik. A világ összes faki
termelése az 1953. évi 1469 millió
rns-ről 1958-ig 1664 millió m3-re,
tehát 195 millió m3-rel növekedett.
Az iparifa termelés szintén mint
egy ugyanennyivel nagyobbodott
Legjelentősebb a növekedés a
Szovjetunióban és Ázsiában. A
Szovjetunió ma már nemcsak a fa-

O

O
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3. táblázat

A használat alatt levő erdők fontosabb jellemzői

Megnevezés

Üzemtervek
alapján
kezelt
terület % *

1953.

1958.

Európa...............................................
Szovjetunió......................................
Észak-Amerika...........................
Latin-Amerika ...........................
Afrika..................................................
Ázsia....................................................
Óceánia ............................................

42
—
54
6
13
25
54

50
49
22
6
16
49
47

összesen............................................

27

40

Élőfakészlet Bruttó növedék

1958.

1953.
9
33
16
8
8
23
1

900
200
600
500
000
800
000

101 000

millió m3
1953. ! 1958. | 1953.

.1958.

283
292
367
183
100
224
20

298
376
377
192
124
276
21

780
847
640
380
620
020
320

320
450
470
250
270
600
30

330
854
820
230
105
429
36

155 607

2390

2804

10
69
36
9
5
22
1

Nettó
fakitermelés

I 1469

1664

* A használat alatt levő erdőterület %-ában.
4. táblázat

A használat alatt levő erdők hektáronkénti élőfakészlete és növekedése
(m’/hektár)

Élőfakészlet
Megnevezés

Fenyő

Bruttó növedék

Lomb

Fenyő
1953. | 1958.

Lomb
1953. | 1958.

1953.

1958.

1953.

1958.

Európa...............................................
Szovjetunió......................................
Észak-Amerika...........................
Latin-Amerika ...........................
Afrika.................................................
Ázsia....................................................
Óceánia ............................................

80
100
80
120
40
90
75

90
168
135
116
30
120
50

70
65
60
100
75
105
55

65
91
60
102
45
95
70

2,5
1,3
2,1
3,0
2,0
2,0
2,0

2,7
1,9
2,4
2,9
2,3
2,4
2.0

2,4
1,3
2,1
3,0
2,5
2,7
1,3

2,3
1,7
2,2
2,5
0,8
2,6
1,7

összesen............................................

90

145

85

80

1,8

2,2

2.5

2.0

kitermelési lehetőségek, hanem a
tényleges összes fakitermelés terén
is eléri Észak-Amerika szintjét.
(4. sz. táblázat).
A faellátás további lehetőségeit
illetően az új erdőleltár is be
bizonyította, hogy a világ erdei a
jelenleginél lényegesen nagyobb né
pesség faellátását is folyamato
san és bőven biztosítani tudják. Ez
mindenekelőtt
abból
következik,
hogy a már jelenleg is használat
alatt levő erdők 2,8 milliárd m3-es
bruttó növekedésével szemben az
1958. évi összes nettó fakitermelés
csak 1,7 milliárd m3 volt. Ez viszont
a bruttó növedékre vonatkoztatva
— ha együttvéve 30 százalék termé
szetes és termelési apadékkal számo
lunk is — legalább 300 millió m3
tartalékolást jelent csak a használat
alatt levő erdőkben. Eszerint tehát
már ezek az erdők is — a lehetősé
gek maradéktalan kihasználása ese
tén — a fakitermelés 18 százalékos
növelését tennék lehetővé a maihoz
képest.
Ezzel kapcsolatban érdekes meg
állapítása az új erdőleltárnak: öt
évvel ezelőtt még úgy vélték, hogy
a világ használat alatt levő feny
veseiben a kitermelés éppen egyen
súlyban van a növedékkel; az új
leltár adatai szerint viszont a fenyő
ből is még jócskán van tartalék a
kitermelés és a bruttó növedék vi
szonyát alapulvéve. Az új adatok
értelmében a használat alatt levő
fenyőerdők 1,4 milliárd m3 körüli
növedéke lényegesen meghaladja az
1 milliárd m3 körüli bruttó fakiter
melést. A 709 millió hektár kiterje
désű, használat alatt levő lomber
dőkben a bruttó növedék 1370
millió m3, a bruttó kitermelés pedig
1200 millió m3. Ezek szerint a feny

O

vesekben nagyobb a tartalék, mint
a lomberdőkben.
A használat alatt levő erdők nyúj
totta lehetőségeket világrészenként
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy
Európában az 1958. évi fakitermelés
16 százalékkal haladta meg a meg
engedhető mértéket, sőt a tervek
szerint még 1965-ben is 4 százalék
kal meg fogja haladni a nettó növe
dék szintjét. Ezek szerint Európá
ban a szükségletek növekedése még
ma is az erdők túlhasználatát ered
ményezi. Ugyanakkor még jelentős
tartalékok vannak, elsősorban a
Szovjetunió, azután Észak-Amerika
és Ázsia jelenleg is használat alatt
levő erdeiben.
Érdekes viszont, hogy az adatok
szerint úgy látszik, mintha Afrika
jelenleg használat alatt levő erdei
ben is túlhasználat folynék. Ez a
látszólagos túlhasználat valószínű
leg annak a következménye, hogy
a növedék megállapításakor túl
nagyra becsülték a kereskedelmi ér
téket nem képviselő fafajok és mé
reten aluli egyedek növedékét és fa
tömegét, s ez az értékes fafajokban
alábecslést eredményezett.
A faellátás perspektíváját te
kintve a használat alatt levő
erdőkben rejlő lehetőségek mellett
számolni lehet az egyelőre feltáratlan, használaton kívüli erdők lehető
ségeivel is. Ezeknek az erdőknek
egy része nem hasznosítható, más
része azonban feltétlenül számításba
jöhet a világ faellátása szempontjá
ból.
A 2940 millió hektár használaton
kívüli erdőterületnek 70 százaléka
lomberdő (2. sz. táblázat szerint).
A Szovjetunióban és Észak-Amerikában vannak ugyan még meglehe
tősen nagy, használaton kívüli feny
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vesek is, az észak-amerikai 245 mil
lió hektárból azonban Kanada 169
millió hektárt használhatatlannak
minősített a fakitermelés szem
pontjából. Eszerint jelentősebb fe
nyőtartalék csak a Szovjetunióban
van.
A legnagyobb tartalék-területek
a trópusi lomberdők. Ezek feltárása
és a termelésbe történő bekapcso
lása azonban az ottani fafajok fel
használhatóságának ki terjesztésév el
függ össze.
Mindezek ellenére nemigen lehet
kétséges, hogy a világ jelenlegi
összes erdőterülete legalább a két
szeresét tudná szolgáltatni a ma ki
termelt fatömegnek. Ezt támasztja
alá az új erdőleltárnak az a megál
lapítása is, hogy minden tényezőt
figyelembevéve — vagyis azt, hogy
a még feltáratlan, használaton kí
vüli területek erdősültsége gyen
gébb, hektáronkénti élőfakészlete
és növedéke alacsonyabb, faanyaga
kevésbé értékes — a világ összes
erdeinek élőfakészlete kétszerese
lehet a jelenleg használat alatt levő
kének.
Érdekesek végül az uj erdőlel
tárnak az erdők kezelésére vo
natkozó adatai és megállapításai.
Jelentős fejlődés mutatkozik az
erdőknek üzemtervek alapján tör
ténő kezelése terén. Az 1953. évi
erdőleltár szerint a használat alatt
levő erdőknek még csak 27 százalé
kán, 1958-ban már 40 százalékán
folyt üzemtervszerű gazdálkodás.
Különösen jelentős eredményekről
számol be az erdőleltár a baráti or
szágokkal kapcsolatban. A Szovjet
unióban a 636 millió hektár kiterje
désű állami erdőalapból 312 millió
hektárra készültek el az üzemter
vek; Bulgáriában 100 százalékos,
Romániában 100 százalékos, Cseh
szlovákiában 98,3 százalékos, Len
gyelországban 84,4 százalékos az
üzemtervi ellátottság.
A nyugati országok némelyikében
is meglehetősen magas az üzemterv
vel rendelkező erdők aránya (Bel
gium 79,4 százalék, Dánia 76,7 szá
zalék, Svájc 66,9 százalék, Svédor
szág 60,1 százalék.) Ezekkel kapcso
latban azonban az új erdőleltár
megjegyzi, hogy bár az utolsó öt év
alatt nagy fejlődés mutatkozik az
üzemtervezés terén, a gazdálkodás
minőségében nemigen jut kifeje
zésre ennek hatása. Sok országban
maguk az erdészeti szakemberek
nagyon magasnak ítélik a felújítás
minőségében kifejezésre jutó gyenge
vagy destruktiv vágásmódok ará
nyát.
Az erdőleltár éppen ezért fel is
hívja a figyelmet arra, hogy az er
dőgazdálkodás fejlesztésének előfel
tétele az üzemtervek kidolgozása,
de a fejlődés a valóságban csak
akkor fog bekövetkezni, ha az
üzemtervek előírásait a gyakorlat
ban végre is hajtják.
A meglevő erdők termelékenysé
gének növelése céljából Európaszerte foglalkoznak a sárj erdők
nek szálerdőkké történő átalakításé-
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A címet aláfestő kép jellegzetesen
pusztai tájat rajzol elénk. De a kép
baloldalán már erdő sziluettje bon
takozik ki, mint a jövendő ígérete.
Illetve... már nem is ígéret, hiszen
ez az erdő is valóság s a puszták vég
telen egyhangúságát, a szikek néhány
évvel ezelőtt még reménytelennek
tűnő fehér foltjait is az erdők zöld
üdesége, talajt óvó, mezőt védő tö
mege váltja fel. Erről az átalakulási
folyamatról kaptunk érdekes levelet
Szabó Bélától, a püspökladányi kí
sérleti erdészet vezetőjétől s mi má

val. Az új erdőleltár megállapítása
szerint azonban ez a folyamat if
túlságosan lassú.
Ezekután érdemes lesz megvizs
gálnunk, hogy abban a néhány
alapvető kérdésben, amelyet a világ
erdőleltára felvet, miként fejlődői
hazánk erdőgazdasága:
a) Erdőterületünk az ország összes
területéhez viszonyítva csupán az
utolsó 5 évben végzett erdőtelepíté
sek eredményeként 0,3 százalékkal
nőtt.
b) öt évvel ezelőtt még az volt a
felfogás, hogy a túlhasználat ve
szélye nélkül nem fokozhatjuk a fa
kitermelést. Mára azonban az üzem
tervkészítés előrehaladásával, terv
szerű erdőneveléssel és erdőtelepí
téssel megteremtettük az alapját í
fakitermelés jelentős növelésének é.
faellátásunk javításának.
c) Üzemtervi ellátottságunk az or
szág egész erdőterületére vonatkoz
tatva — a záró jegyzőkönyves üzem
tervekkel együtt — 85,1 százalékos
ennek hatása a gazdálkodás színvo
nalának javulásában is kifejezésr
jut. Ez érzékelhető pl. abban, hog;
míg 11—20 éves állományainkba!
46,8 százalék a sár j erdők aránya
az 1—10 éves állományokban ez a
arány — az utóbbi 10 évben folyta
tott gazdálkodás eredményeként 36,2 százalékra csökkent.
E néhány kiragadott momentur
is bizonyára meggyőzően bizonyítja
hogy erdőgazdálkodásunk nem ma
iád el a nemzetközi színvo””1
gött, sőt egyértelműen az élenjárók
közé tartozik.
Halász Aladái
erdőmérnök

gunk is látogatást tettünk a „szik bi
rodalmában”, amelyből a tudomány
— az ÉRTI Szikfásító Kísérleti Állom
másának munkatársai, Tóth Béla ve
zetésével — mindig nagyobb darabo
kat hódít meg az erdő- és az agrokultúra számára.
Három és fél évtizeddel ezelőtt ül
tették el itt Püspökladány mellett az
első két fát. Addig látóhatáron belül
egyetlen fa sem törte meg a szikes
puszta óriási asztallapját, semmi
sem állta útját a vad szélviharoknak.
A huszas évek közepén ültetett két
fa, egy eper és akác, most is itt őrzi
a kísérleti erdészet bejáratát, de most
nem egyedül: a felszabadulás óta
ezer és ezer hektárokkal nőtt a sziki
erdők területe.
A kísérleti erdészet parkjában,
közel az elsőkként ültetett két fához,
áll Kaán Károly, az Alföld nagy fá
sító jának szobra, aki alapot biztosí
tott, anyagi és gazdasági feltételeket
harcolt ki a szikfásítás első úttörői
nek, köztük a szikfásítás elindítójá
nak, dr. Magyar Pálnak a lelkes
munkájához. Nehéz lenne végigtekin
teni a kísérleti erdészet több, mint
három és félévtizedes munkáján,
nemcsak az anyag óriási terjedelme
miatt, hanem azért is, mert 1944-ben

az addigi feljegyzések mind megsem
misültek.
A kísérleteket a magyar kutatók
minden támpont nélkül kezdték, a
szikfásítás teljesen új és ismeretlen
terület volt a világszakirodalomban
is. Sőt, még ma is, az egész világon
egyedülállóak a püspökladányi kísér
letek. mind jobban megmutatkozó
eredményeit sok külföldi szakember
tanulmányozza, legutóbb is szovjet,
osztrák és jugoszláv küldöttségek jár
tak a kutató állomáson.
A Szikfásító Kísérleti Állomás és
a kísérleti erdészet együttműködése
— mint mindkét részről mondják —
mintaképül állítható mindazok elé,
akik a gyakorlat és a tudomány egy
bekapcsolásáért dolgoznak. De más
ként aligha haladhatna előre olyan
gyors léptekkel a szik meghódítása,
mint itt, az ország egyik legmosto
hább területén. S a kutatás eredmé
nyeinek gyakorlati átültetésében igen
nagy segítséget ad a debreceni erdő
gazdaság, amely üzemi méretekben
hasznosítja azokat, valamint az OEF,
amely anyagi segítségével, új épüle
tek emelésével, a villany- és vízve
zeték bevezetésével, az itt lakó ki-,
lene család életkörülményeinek ja
vításával is részt kért a nagy átala
kító munkából.
Hogyan türöződik a gyakorlatban
a tudományos kutató munka? A kí
sérleti erdészet látja el a Keleti Fő
csatorna fásítását, mintegy 67 kilo
méteres szakaszon, továbbá a horto
bágyi állami gazdaságok, Hajdúszo
boszló és a püspökladányi járás fásí
tási munkálatait. Az idei gazdasági
évben 765 hektáron végeztek erdőnkívüli fásítást. A Keleti Főcsatorna
mentén már 350 hektárnyi kész fásí
tás dicséri az erdészet munkáját s a
következő években 600 hektár fásí
tását fejezi be. A kísérleti erdészet
vette át nemrégiben a Hortobágy fá
sítását is, ahol 6000 hold vár beülte
tésre. Az itteni kísérleti eredmények
hasznosításával mintegy 10 000 hek
tárnyi sziki fásítást és erdősítést vé
geztek az Alföld 'különböző szikes
területein.

A szikes rét szélén álló fehémyárak fokozatosan meghódítják a rétet
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De a föld felszínén is látható szike
sek területe 1 millió, a rejtett szike
seké pedig 4—5 millió holdat tesz ki,
az ország szántóterületének mintegy
egyharmad részét, tehát a feladatok
még rendkívül nagyok. Az eddigi ku
tatások és kísérleti erdősítések kétsé
gen kívül bizonyították, hogy a jobb
szikesek jő fafaja a tölgy, a nedve
sebb termőhelyeké a fehérnyár, de a
kedvezőbb adottságú talajokon a nemesnyárak is szépen fejlődnek. A kí
sérleti állomás most a legrosszabb
szikesek fásítási lehetőségeit kutatja.
A gyengébb minőségű szikeseken, kü
lönösen legelők mentén az ezüstfa
bizonyult a legjobb pionírjellegű fá
nak.
Olyan rossz szikeseken, amelyeken
azelőtt egy hold legelő egyetlen ju
hot sem tudott eltartani, a múlt év
ben bakhátas műveléssel és kémiai
talaj javítással vegyes állományú er
dőket telepítettek fehérnyárral, óriásés korainyárral, kocsányostölggyel,
vadkörtével, mezei- lés vénicszillel,
amerikai kőrissel, ezüstfával. Az
egészen rossz szikesterületek melio
rációs fásításánál azt a tapasztalatot
szűrték le, hogy nem szabad össze
függő, nagy terjedelmű fásításokra
törekedni, hanem célravezetőbb kisebb-nagyobb foltokban védő erdő
rendszert kialakítani.
Sikerrel foglalkozik a kutatóállo
más az erdőművelés valamennyi ágá
val is, így a többi között a rontott
erdők átalakításával. Egyes régebbi
telepítésű erdőkben az amerikai kő
ris elnyomta a tölgyet, most az a
törekvés, hogy az elkőrisesedett állo
mányt négy-öt évi munkával kocsá
nyostölgy állományra vezessék át.
Szabó Béla erdészetvezető terje
delmes levelében az eredmények
mellett több olyan körülményt is em

lít, amely többé-kevésbé akadályoz
za a még sikeresebb munkát. Az erdőnkívüli fásítás gyakorlati lebonyo
lítását egyetlen fásítási előadó végzi
a fásítási felelősökkel. A fásítási elő-

Kaán Károly szobra a püspükladányi
Szikfásító Kísérleti Állomás parkjában

Tízéves óriásnyár a sziken. Mellmagassági
átmérője 33 centiméter, magassága 21 méter

adó éppen a fásítások idején képte
len átfogni a járást, mivel a csemete
szétosztását és leszállítását is ő vég
zi. A kellő szakmai irányítás hiánya
miatt még sok a kedvezőtlen,, elegyetlen telepítés. Sok a hiba még az
útmenti fasorok és csatornák fásítá
sainak ápolásánál is. A helytelen ápo
lások következtében az útmenti és
csatorna-fásításoknál csak 20 száza
lékos az iparifa kihozatal, míg az
üzemi erdőkben már a 45 százalékot
is eléri. Több kíméletet kér a kísér
leti erdészet vezetője az áramszolgál
tató vállalattól, amely sokszor 20 —
25 cm vastag fát vág el derékon, bár
a vezetéket egy-két oldalág eltávolí
tásával szabaddá lehetne tenni. Ha
sonló a helyzet, amikor zárt erdőn
keresztül épít távvezetéket a válla
lat. Az erdészet mintegy 250 főnyi
állandó dolgozót foglalkoztat, akik
nagy távolságról, sokan napi 30—
40 kilométerről járnak munkahe
lyükre. Mindössze két, egyenként 25
személyes üzemi szállás áll a dolgo
zók rendelkezésére. Rendkívül nehéz
a helyzet a közlekedéssel és a tele
fonösszeköttetéssel is. A telefon be
vezetése igen sokba kerülne, ezért
célszerűbb lenne, ha az erdészet, il
letve a kerületek rádió adó-vevő be
rendezést kapnának. Az ellenőrzés
megkönnyítésére feltétlenül GAZ
gépkocsira lenne szükség, mert a je
lenleg rendelkezésre álló motorke
rékpárokkal csak száraz időben le
het közlekedni, a fogat pedig drága
és lassú.
Mindezeket nem panaszképpen ve
tettem papírra — írja befejezésül az
erdészetvezető —, és ezek eddig sem
vették el, ezután sem veszik el mun
kakedvünket, továbbra is lelkiisme
retesen, szocialista emberhez méltóan
küzdünk az Alföld fásításáért.

A jobb szikesek fő fafaja a tölgy, amely
alatt már erdőtalaj kezd kialakulni
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SOPRONI JEGYZETEK
Az úgynevezett nagy, átfogó témák
mellett az újságíró jegyzet füzetébe
mindig belekerülnek olyan, sokszor
csak néhány mondatos feljegyzések
is, amelyek legtöbbször nem is lát
nak később nyomdafestéket, az újabb,
nagyobb események, a „nagy témák”
örökre az íróasztal fiókba száműzik
őket. Pedig legtöbbször érdemes len
ne megmenteni ezeket az odavetett
mondatokat — az élet, a munka egyegy pillanatképét. Azt hisszük, sop
roni jegyzeteinkből is érdemes papír
ra vetni néhányat.
o
A hegyvidéki erdészet fagyártmánytermelő üzemében a szocialista
címért versenyző Varga-brigád pon
tos naplót vezet. e íme, két részlet a
naplóból:
„Áramszünet miatt ma nem tud
tunk termelni. De felhasználtuk az
alkalmat és fakitermelő brigádokat
látogattunk meg. A hossztolóknak a
helyszínen magyaráztuk a szabvá
nyokat, kértük, úgy hossztolják az
anyagot, amilyenre szükségünk van.
A hegyi juhart és a mezei szilt ne
egyméterre hossztoli ák, mert úgy
nem tudjuk használni, hanem vegyék
20 centiméterrel hosszabbra, hogy
bányabélésdeszkát szabhassunk be
lőle.”
„Ma, mivel születésnapja volt, meg
látogattuk a beteg Horváth kartár

sat. Mindegyikünk vitt valami aján
dékot, egy üveg bor is került. Sze
rencsére Horváth kartárs már csak
nem meggyógyult, két nap múlva is
mét köztünk lesz, ennek örömére vi
dáman koccintottunk vele. Általában
brigádunk nemcsak a munkában tart
össze, hanem a tanulásban, szórako
zásban is. Mindig együtt ünnepeljük
a brigádtagok névnapját, születés
napját, ilyenkor mértékkel megiszo
gatunk egy-egy pohár bort, korsó
sört. Ezzel a mértékletességgel sike
rült brigádunk egyik tagját is leszok
tatni arról, hogy időnkint egy pohár
ral többet hajtson (le annál, mint
amennyit elbír.”
Fürdő-, mosdó- és étkezőhelyiség
építését kezdték meg augusztus else
jén a tanulmányi erdőgazdaság fű
részüzemében. Az építkezésre 210 000
forintot fordítanak. A további na
gyobb arányú építkezések közül a
következőket jegyeztük fel: felújít
ják a fűrészüzemi hűtőtornyot, szén
tároló épül a gépállomáson, tető alá
hozzák a soproni erdészet helyettes
vezetőjének és a szárhalmi kerület
vezető erdésznek a lakását, több er
dészlakást 300 ezer forintos költség
gel felújítanak.
o
A tanulmányi erdőgazdaság gép
állomása öt évvel ezelőtt mindössze
három darab GS—35-ös vontatóval
Természetes fenyőújulat a tanulmányi
erdőgazdaság
hegyvidéki erdésze
tében

A tanulmányi erdő
gazdaság géptelepe

és két féllánctalpas traktorral kezdte
a működését. Most már büszkén
mondják a gépállomáson, hogy a
szállításokat, útépítéseket a legújabb
és legkorszerűbb gépekkel: SzuperZetorokkal, Unimogokkal, gréderekkel, Maulwurfokkal, Sz—80-asokkal
végzik s univerzális munkamindene
süket, az Ahlmannt akkor sem ad
nák, ha egy arany toronyórát kap
nának érte cserébe lánccal. Jövőre
Sz—100-assal és gépkocsikkal gyara
podik a géppark. Már csak a régi
dolgozók emlékeznek arra, hogy né
hány évvel ezelőtt még a szabad ég
alatt, gyatra felszereléssel dolgoztak,
kezük télen ráfagyott a franciakulcs
ra. Most az új, legkorszerűbb meg
munkáló gépekkel felszerelt csarnok
ban az Erdőmérnöki Főiskola hallga
tói és a technikum tanulói rendsze
res műhelygyakorlaton vesznek részt.
A kedvezőbb munkakörülmények ki
alakították a gépállomás állandó
törzsgárdáját. 15 szakmunkás, 5 be
tanított munkás, 2 segédmunkás és 3
ipari tanuló dolgozik a műhelyben.
A szakképzettség emelkedésével, a
technológiai folyamat helyes meg
szervezésével, s nem utolsósorban a
munkaidő alapos kihasználásával az
első félévben a tervezettnél 34 000 fo
rinttal többet takarítottak meg.
Örömmel újságolják a dolgozók, hogy
gépállomásukat jövőre a jelenlegi
kétszeresére bővítik.
o
A második ötéves terv első évében
1 100 000 forintot fordítanak a tanul
mányi erdőgazdaságnál útépítésre.
Befejezik az idén megkezdett soprönkövesdi feltáró út építését. A
másfél kilométeres úton 1000 hektár
nyi erdő termelését szállítják majd
a sopronkövesdi vasútállomásra. Eb
ből az erdőrészből eddig csak nyáron,
száraz időben lehetett kiszállítani a
kitermelt faanyagot. Ugyancsak épül
a 800 méteres farkasárki gyűjtőút, a
jövő évben kezdik építeni a 2 kilo
méteres ritzingi feltáró utat, 1800 mé
teres hosszúságban felújítják a hi
degvízi utat, s bekötő út épül a gép
állomáshoz.
Szinte megállás nélkül zümmög a
Küpfer kötélpálya csörlőmotorja,
napi 28—29 köbméter kitermelt fa
anyagot szállít fel a hegyvidéki er
dészet minden egyéb szállító eszköz
zel hozzáférhetetlen szakadékaiból.
Schramek Ernő gépkezelő olyan óva
tosan irányítja a rönkök lehelyezését,
mintha nem is „fából”, hanem va
lami törékeny anyagból lennének.
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— Nem a rönköket félti annyira —
mondja nevetve dr. Mollay Jánosné
erdészetvezető —, hanem a fiatalost.
Amikor felszerelték a Küpfert, a fe
szítő köteleket fiatalos fölött kellett
vezetni. Olyan óvatosan dolgoztak
akkor is, hogy egyetlen fában sem
tettek kárt, egyetlen fiatal fát sem
kellett kivágni. De a Schramek-bri
gád éppen ilyen féltő gonddal vigyáz
motorfűrészes termelésnél a termé
szetes új illatokra is. Ezenkívül Schra
mek Ernő többszörös újító, legutóbb
önműködő láncolajozót szerkesztett
a Druzsbájához. Igazán megérdemel
te, hogy a nyáron a Szovjetunióban
volt jutalom-üdülésen.

Most Unimog zúg fölfelé az erdei
úton, hatalmas rönkszállító pótkocsit

vonszol maga után. A fordulásra alig
van annyi helye, amekkorán egy kis
tehergépkocsi visszafordulhatna. De
F int a Lénárd, a gépkocsi vezetője
biztos
gyakorlattal
manőverezik:
egyetlen fiatal fa sem kerül a hatal
mas kerekek alá, nemcsak most, hogy
mi is nézzük, hanem mádkor sem, hi
szen egy hónap alatt 625 köbméter
anyagot szállított le s egész 17 kilo
méteres útvonalán nem maradt még
egy keréknyom sem a fiatalosban
vagy az újulatban.
Ha külön cikket írtunk volna a
Schramek-brigádról, Finta Lénárdról és F óri s Lajos felterhelő bri
gádjáról, ezt a címet adtuk volna a
cikknek: „Akik szeretik és óvják az
erdőt.”

dig akadt valami. Szép ám a Tiszapart...
Mutatják a tanrendet. Bizony a
legtöbb nap jó zsúfolt.
— Kedd, csütörtök nagyon hosszú
nap — bök rá a tanrendre egy élénk
szemű, szőkefejű fiú.
— Melyik napot kedveli? — (Gon
dolom a szombatot választja, mert
akkor csak délig tart a tanítás’ aztán
„eltávozást” kapnak.)
— A vasárnapot — vágja rá gon
dolkodás nélkül. — Szombaton örü
lünk, vasárnap este kesergünk, hogy
jön a hétfő.
— Te, Szőke, hogy jön ki abból a
szögletes fejedből ilyen kerek gondo
lat? — évelődik vele egyik társa.
Ezen megint jókat kacagnak, én pe
dig megtudom, hogy a szőkefejű fiút
egymás között csak Szőkének hívják.
De később kitűnik, hogy Szőkének
a tanuláshoz is va$ esze, mert ami
kor kérdezgetik egymást, kapásból
vágja a különböző rendszerű gázosíről erdészetnél nem dolgoztunk gé
tók működését és Polgár Károlynak
pekkel, azért megy most nehezebben
is segít felrajzolni az ellenállások
a tanulás — vakarja fejét Bakó Sán vegyes kapcsolását az iskolatáblára.
dor.
Egymást kergetik a kérdések: mi az
Szívós Béla Répáshután már hosz
elektromágnes lényege és működési
szabb ideig kezelte a Druzsbát, de a
elve, fatermesztés, géptan, erdőhasz
villamossági ismeretek elsajátítása
nálat, ahogy éppen jön. Egyik-másik
komoly gondot okoz neki is. Fodor
fogas kérdésen törik a fejüket. De
József a legidősebb az iskolán, túl van
amit így megtanulnak, az; jobban
már a 40. évén. Szegény favágó fia
megmarad az emlékezetükben, mint
volt, éppen hogy csak megtanult an
ha könyvből magolnák.
nak idején írni-olvasni. A tanfolyam
A két Jóska: Molnár József és Tö
előtt fia tanítgatta otthon a törtek
rök József a legfiatalabb köztük.
kel való számolás titkaira. A szám- • — Fiatalok vagyunk, de előbb jár
tan nehezen megy neki, de esténként
tunk az erdőre, mint az iskolába, öt
a fiatalok közül egyik-másik mellé
évvel ezelőtt itt a ház helyén még
ül és együtt tanulnak. Ha kell, két erdő volt. Édesapámmal irtottuk, az
szer-háromszor is elmagyarázzák a
tán szenet égettünk.
fogasabb példákat.
Nem dicsekedve, de öntudattal
Hová való? — kérdezem az egyik
mondja. Tartása kicsit görnyedt, ar
ábrándosszemű fiatal fiút.
cát nap szíttá, tekintete kemény.
— Tiszatarjáni vagyok, Molnár Já
Éveit nézve még csaknem gyerek, de
nosnak hívnak. Ketten is közbekiál
férfivá edzette a kemény munka.
tanak: — Alföldi fiú! — és kitör a
Szenet égettek, rönköt gurítottak, a
jókedvű kacagás.
tengelyig érő sárban elakadt ökrös
— Hogy érzi magát itt a hegyek
szekeret emelgették gyerekkoruktól.
között — ütöm el újabb kérdéssel a
Kérges a kezük, munkához szoktak.
cimborák heccelődését.
S most vaskos könyvek fölé hajol
—- Nagyon érdekes és szép itt a kör
nak, három hónapra diákok lettek.
nyék. Vasárnap majd kirándulunk és
Erős akarattal szorgalmasan tanul
alaposabban szétnézek. Csak a Tisza
nak.
hiányzik. Megvetettem a horgot, min
dr. Fazekas László

A rejteki rejtekhelyen
Miskolcon kerestem őket.
— Kint vannak a Bükkben, Rejteken — igazított útba Kardos Nándor,
munkaügyi előadó.
Lillafüred és Eger között, a Bükk
egyik legszebb tisztásán rúgták a lab
dát. A messziről idekerült vándor
valóban rejtekhelyre vonult bajnok
csapatot sejtett volna. Egyik-másik
fiatalember ugyancsak erős lövéseket
eresztett meg a cövekkel jelölt kapu
ra, akinek meg nem sikerült, a csú
szóstalpú szandált vagy a hosszú nad
rágot okolta. Ezen aztán nagyokat
nevettek.
Eláruljuk, nem labdarúgók rejtek
helyére toppantunk be, hanem a mis
kolci erdőgazdaság háromhónapós,
bentlakásos szakmunkásképző isko
lájának színhelyére. „Rejtek”-nek
hívják azt az erdészházat, ahol július
4-én tanyát ütött az iskola.
Nem sokkal azután, hogy odaér
tünk, ellenvetést nem tűrő hangon
szólt a hetes: kezdődik a tanulás. Sa
rokba tették a labdát és immár hu
szonnégy komoly férfi fogta a köny
vet, hogy fegyelmezetten nekilásson
a délelőtt elmagyarázott anyag ismét
lésének. Megkapnak minden támoga
tást, az erdőgazdaság fizeti őket,
kosztjukról, lakásukról gondoskodik.
Figyelem arcukat. Nyugodtan tehe
tem, belemélyedtek a vaskos köny
vekbe. Nem lehet könnyű dolog. Leg
többjének talán életében sem volt a
kezében ilyen vastag könyv. „Az er
dőgazdálkodás alapjai és erdőgazda
sági munkák” — kitesz vagy 300 ol
dalt. Pedig a többi könyv még teste
sebb. Géptan és erdőgazdasági kis
gépek, Erdőhasználat — olvasom a
címűket.
A vacsoránál beszélgettünk. Nyolc
nős ember jött el a tanfolyamra, a
többiek fiatalok.
— Tanulni kell, ha meg akarunk
élni az erdőn. Egyre több lesz a gép,
szakmunkás is kell hozzá. Meg azt
jobban is fizetik. Ha elvégezzük a
tanfolyamot, letesszük a szakmunkás
vizsgát is. A motorfűrésznél, agregátnál, villanyf űrésznél hét-nyolc forin
tos besorolást is kaphatunk — ma
gyarázzák többen is.
— Csak az a baj, hogy mi a szenei

Egyéves bakhátas telepítés Püspökladány határában
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SZEMLE
Lapunk szűk terjedelme következtében sajnos nem tudunk
minden írásnak helyet szorítani. Egyik-másik cikk már hosszú hó
napok óta várakozik közlésre a szerkesztő fiókjában, újra meg újra
szerepel az előzetes laptervben. Amikor azonban véglegesen össze
kell állítani a nyomdába küldhető anyagot, azok a cikkek, amelyek
általánosabb és kevésbé időhöz kötött témákat vetnek fel, termé
szetszerűen háttérbe szorulnak a közvetlen aktualitású írásokkal
szemben. Ilyen kimaradt cikkekből állítottuk össze ezt a szemlét,
hogy legalább mondanivalójuk lényege a nyilvánosság elé kerüljön
végre.
A vöröstölgy viselkedése
Baranyában

Dr. Kollwentz Ödön erdőmérnök
(Pécs) a különböző időkben telepí
tett vöröstölgy (Quercus borealis v.
maxima) fejlődése tekintetében tett
megfigyelésekről adott számot. Ta
nulmányában külön összefoglalja a
vöröstölgy talajigényére, fényigé
nyére, a légnedvességgel kapcsolatos
igényeire, a gyökérzetére, a sarjadó
képességére, az alaki tulajdonsá
gaira, a károsítóira és az elegyíté
sére vonatkozó hasznos tapasztala
tokat. Megállapítja, hogy „Baranyá
ban legszebben a lösztalajokon dísz
ük, de sikeres eredményt mutat a
fenyőtalajokra történt telepítés is;
mezőgazdasági talajokon a telepítés
nem jár sikerrel”. Leszögezi azt is,
hogy „természetes úton könnyen
újul; újulata nem tűnik el néhány
év múlva, mint a kocsányos- vagy
a kocsánytalan tölgyé annak elle
nére, hogy a felnőtt fák koronája
dúsabb, tömöttebb a többi tölgyeké
nél”. Az a tapasztalat, hogy megfe
lelő talajon álló erdőket tanácsos
vöröstölggyel alátelepíteni. Kísérle
tek történtek arra vonatkozóan,
hogy olyan helyeken, ahol a vörös
tölgy fejlődése lassú, tőre vágják a
csemetéket. Az eredmény biztató
volt, mert a visszavágás után egy év
alatt 50 cm-es hajtást is fejlesztet
tek. A cikkíró végül javasolja, hogy
érdemes volna a vöröstölgy viselke
dését hazánk különböző erdőtájain
megfigyelni.
Talajvédelmi kérdések
tanulmányozása Romániában

Múlt év szeptemberében magyar
szakemberek jártak a Román Nép
köztársaságban és két héten át ta
nulmányozták az ottani talajvédelmi
munkát. Tompa Károly egyetemi
adjunktus (Sopron) beszámolót írt
tapasztalataikról. Ebben megálla
pítja, hogy a RNK-ban jelentős
eredményeket érnek el ezen a téren.
A talajvédelmi hivatal például
ban
195820 millió lejt fordított köz
vetlen talajvédelmi célokra s ehhez
az érdekelt gazdaságok, kísérleti
állomások, kollektívák 150 millió
lejjel járultak hozzá. „A munka vo
lumenére jellemző — írja — hogy
egyetlen erózióvédő központ (össze
sen kilenc működik) egy év alatt
240 hektárra készítette el a terveket
és végezte el a teraszirozási és

egyéb műszaki munkákat. Kiterjedt
felvilágosító és propaganda munkát
is végeznek, s egy-egy évben több
száz mérnöknek, technikusnak, kol
lektív gazdasági szakembernek tar
tanak 10—10 napos továbbképző tan
folyamot. A Kárpátok déli lejtőinek
legjobban erodált vidékén a román
erdészeti kutató intézet több helyen
létesített
erozióvédelmi
kísérleti
területet. így például Putreda község
hatalmas vízmosásokkal, mély lösz
szakadékokkal, földcsuszamlásokkal
tarkított vidékén többszáz hektárra
terjedő,
erdeiés
feketefenyő
vel, molyhostölggyel, virágoskőris
sel, akáccal, kocsánytalantölggyel,
szelídgesztenyéveil, vadkörtével vég
rehajtott elegyes erdőtelepítés biz
tosítja, hogy az ottani lakosoknak ne
kelljen tovább települniük elteme
téssel fenyegetett falvaikból.” A
cikkíró végül hangsúlyozza, hogy a
romániai tapasztalatok is sürgetővé
teszik a hazánkban folyó talajvé
delmi munka fokozását, „mert amit
ma teszünk, az még igen kevés”.
Fiatal szakemberek gondjai

A kaposvári erdőgazdaság vezetői
néhány hónappal ezelőtt fehér asztal
mellett, kötetlen formában tanács
koztak a fiatal szakemberekkel s
beszélték meg a fiatalok különböző
problémáit. Geleta Ferenc, a kapos
vári erdőgazdaság üzemi párttitkára
foglalta össze a beszélgetés tanul
ságait. Különböző gondolatok vetőd
tek fel a fiatal szakemberek szakmai
továbbképzése
tekintetében.
Az
egyik fiatal erdészet vezető — Laka
tos Zoltán erdőmérnök — javasolta,
hogy ha lehetőség adódik, az erdő
gazdaság fiatal szakembereket is
küldjön külföldi tanulmány utakra.
Egy másik felszólaló — Szántó Gá
bor erdőmérnök — az építendő új
erdészlakások helyének megválasz
tásával, típusának, berendezésének
korszerűsítésével
foglalkozott
és
több hasznos javaslatot tett. Egyéb
ként a kaposvári erdőgazdaságban
ez már a második hasonló megbe
szélés volt s a példa követését a
többi erdőgazdaságnak is figyelmébe
ajánljuk.
A nagykanizsai erdőgazdaság
tervei

Munkatársunk, Bisztray Kálmán
riportkörútja során hosszasabban
beszélgetett a nagykanizsai erdő
gazdaság munkájáról, terveiről Né

meth János igazgatóval, Andor Jó
zsef főmérnökkel és Mátrabérci
Sándor
tervcsoportvezetővel.
El
mondották többek között milyen
nagy felelősséget jelent azoknak az
értékes bükk- és tölgyállományok
nak kezelése, amelyek az erdőgaz
daság területén vannak. Nemcsak
meg kell óvni ezt a kincset, hanem
korszerű erdőnevelési eljárásokkal
a jövő erdeit is ilyen, sőt még érté
kesebb állományokká kell alakítani.
A gazdaság talajadottságai nem ked
veznek ugyan a gyorsannövő fafa
joknak — sok a tőzegtalaj — ők
mégis mindent megtesznek, hogy
nyárfásítási programjukat teljesít
sék. Sürgetően előtérbe került a
technikai fejlesztés kérdése, egyik
évről a másikra csaknem kétszere
sére nőtt a gépi kitermelés, a gyérí
téseket csaknem mind Druzsbafűrészekkel végzik, a szállítás pedig
gépek nélkül a szó szoros értelmé
ben sárbafulladna. Beszámol a ri
port arról is, hogy a csömödéri
vasútüzem és a nagykanizsai fa
gyártmánytermelő üzem sürgős kor
szerűsítésre szorul.
Erdőápolási problémák
és megoldások

Másik
riporterünk,
Borvendég
Sándor a kecskeméti erdőgazdaság
ban beszélgetett el Koncz János és
Kovács Antal fásítási előadókkal.
A mélyszántással előkészített talajt
— mint elmondották — ősszel rit
ka san bevetik rozzsal, holdanként
20 kg magot szórnak el. Tavasszal a
rozs közé ültetik el a csemetéket az
előírt hálózatnak megfelelően. Má
jus elején végzik az első kapálást,
a második kapáláskor pedig — még
a kalászok teljes beérése előtt —
az egész rozsot kikapálják, csak
fenyőtelepítésnél hagyják egy kicsit
megérni, hogy a következő évre is
ritkásan bevesse a talajt. A máso
dik évben csupán két kapálásra
van szükség. A módszernek termé
szetesen hátránya is van, mert a
mélyszántású talajon nem végezhet
nek gépi kapálást, a nehéz gép el
süllyedne. Csak fogatos kapát lehet
alkalmazni. Költségben és munka
erőben azonban tekintélyes a meg
takarítás s amellett négy-öt év he
lyett már két év múlva, de legroszszabb esetben három év múlva to
vábbi gondozást nem igénylő, záró
dott fiatalost nyernek. A fenyő és a
tölgy erre az időre természetesen
nem zárul össze, itt azonban
előhasználati nyárhálózattal lehet
aránylag ritkább állású, de igen erő
teljes fiatalost nevelni.

AZ ERDŐ
MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÁRA:
egy évre Í0 Ft, félévre 30 Ft
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S bon T
Országos erdész labdarugó
bajnokság
Vancsura Rudolf: Lombos fák és cserjék
Erdőgazdálkodásunk és az erdészeti
tudományok legutóbbi másfélévtize
des hatalmas fejlődése már régen
sürgette az új magyar dendrológia ki
adását. Több, mint hatvan éve, Fe
kete Lajos és Mágócsy-Dietz Sándor
Erdészeti növénytanának II. kötete
foglalkozott tudományos rendszere
zésben a fás növényekkel. Ez a könyv
azonban csak könyvtárakban talál
ható és a több, mint fél évszázados
fejlődés szükségessé tette az anyag
új csoportosítását és a szempontok
többirányú bővítését.
Ugyancsak közel ötven éve, 1913ban jelent meg Fekete—Blattny: Az
erdészeti jelentőségű fák és cserjék
elterjedése a Magyar Állam terüle
tén. Ez a mű szintén már csak a
könyvtárakban búvárkodók számára
áll rendelkezésre.
Vancsura Rudolf könyve az új ma
gyar dendrológia 1956-ban megjelent
első részének a folytatása. Kiss László
Fenyők című munkája sajnos más
külső formában jelenít meg annak
idején és így a két mű közvetlen öszszetartozása nem jut eléggé kifeje
zésre. A szerves összefüggést azon
ban esetleg egy újabb együttes kiadás
megfelelően érvényre juttathatja.
A most megjelent több, mint 400
oldalas könyv a morfológiai alapfo
galmak tisztázása után, a fatest fel
építésével, a fiziológiai alapfogalmak
ismertetésével és a fás növények
rendszertani vonatkozásainak felso
rakoztatásával kezdődik. Majd ábécé
sorrendben következik a nemzetségek
és fajok részletes leírása. A szerző —
az igényeknek megfelelően — a ha
zai állományalkotó fafajokkal bőveb
ben, az előforduló kisebb jelentősé
gű fákkal és cserjékkel, valamint az
exotákkal rövidebben foglalkozik.
Különösen bőséges a nyárfafélék fe
jezete — közel 40 oldal —, s nem
kevésbé elmélyedten foglalkozik a
tölgyekkel, körülbelül (hasonló ter
jedelemben. A helyes arányok kiala
kításában bizonyára szerepe volt a
kéziratot bíráló Nemky Ernő egye
temi tanárnak, valamint a Mezőgaz
dasági Kiadó szerkesztőinek.
Az új dendrológiai szakkönyv
nem hiányozhat egyetlen komoly er
dészeti szakember könyvespolcáról
sem. Éppen ezért hibáztatnunk kell
a Mezőgazdasági Kiadót, hogy ezt a
jelentős és alapvető művet, amely a
gyakorlati szakembernek, az. egyre
újabb és újabb ismeretanyagokat ta
nuló erdészeknek, erdésztechnikusok
nak és erdőmérnökhallgatóknak nél
külözhetetlen segédkönyve, mindössze
csak 2200 példányban jelentette meg.
Annál inkább, mert ezt a dendrológiát a hozzákapcsolódó, fenyőket tár

gyaló első kötettel együtt hosszú éve
ken at fogja igényelni az erdészeti
szakközönség. Nyilvánvaló, hogy ezt
a hibát — mint ahogy azt bevezetőleg is kifejtettük — csupán a két kö
tetes mű együttes, újabb kiadása or
vosolhatja.
(ákos)
o
Kemény János: Vadpáva. Egy szép
szerelem története. De mivel az
egyik főszereplő egy fiatal rezervá
tum fiatal vadőre, méltán sorolhat
juk a könyvet a vadászregények
közé. Kemény János, habár személy
szerint a „felső tízezer” közül ke
rült ki, mesteri módon mutatja be
az egyszerű emberek életét. Leírá
saiból elénk tárul a havasok csodá
latos szépsége. Emellett hangsúlyo
zottan érzékelteti azt az átalakulást,
mely a Román Népköztársaságban
is folyik. Ma már nem Dorthler egy
kori vezérigazgató úrék dirigálnak,
hanem a nép választott vezetői mu
tatnak utat. A farkasvölgyi ipar
telep leírása meggyőző képet ad a
végbement változásokról. Sándor
íerdőmérnök 'alakja nem különben.
Nagyon szép a vadászatok leírása.
Többek özött egy farkasvadászaté:
Andris két ordast is elejt egyik el
lenőrző útja alkalmával. Ott lehe
tünk a vaddisznóvadászaton, ahol
Sándor mérnök kapitális zsákmányt
ejt. De legszebb a nyírfajdles le
írása, amikor a három vadász, And
ris, Sofron bácsi és a vén Dimitruj
megigézve hallgatják a „vadpáva”
köszörülését és elfelejtik, hogy fegy
ver van a kezükben. Az őszi szín
pompától díszes erdő hangversenyé
vel, a szarvasbőgéssel fejeződik be
a regény. (Állami Irodalmi és Mű
vészeti Kiadó, Marosvásárhely. Ára:
20,70 Ft.)
Tóth Ferenc

Az erdőgazdaságok és vállalatok
részéről töbször felmerült az a kí
vánság, hogy rendezzenek országos
erdész
labdarúgó-bajnokságot.
A
szakszervezet sportszakosztálya, ele
get téve a kívánságoknak, az idén
első ízben, kísérletképpen megren
dezi a bajnokságot.
Az érdeklődésre jellemző, hogy az
ország minden részéből 18 csapat ne
vezett be a bajnokságba. A két rész
ben lebonyolításra kerülő bajnokság
első fordulójában az egymáshoz föld
rajzilag közel levő vállalatok csapa
tai körmérkőzést játszanak s ennek
alapján kerülnek tovább a győzte
sek. A második fordulóban a tovább
jutott csapatok kieséses formában
mérkőznek. Az első helyért a két leg
jobb csapat Budapesten játsza le a
döntő mérkőzést. A nagy sportmeg
mozdulás november közepén fejező
dik be s mintegy 350 olyan dolgozót
von be a rendszeres sportolásba,
akik nincsenek sportegyesületnél iga
zolva.

Az ÉRDÉRT fiataljainak
szpartakiádja
Az ÉRDÉRT Vállalat szeptember
elsején első ízben rendezte meg fia
tal sportolóinak találkozóját. A vál
lalat szakszervezeti bizottságának és
KISZ szervezetének rendezésében le
bonyolított versenyekre több, mint
150 férfi és női sportoló nevezett be
a vállalat nagybudapesti telepeiről.
Az atlétikai versenyszámokban, vala
mint a női és férfi röplabda csapat
versenyben értékes díjakat osztottak
ki a nyertesek között. A szpártákiád
sikeréhez hozzájárult a MEDOSZ
Pest—Nógrád megyei bizottsága is,
egyrészt a Dagály utcai pálya bizto
sításával, másrészt a mezek kölcsön
zésével. Az ÉRDÉRT szakszervezeti
bizottsága tervbe vette, hogy legkö
zelebb a vidéki telepek sportolói szá
mára rendez hasonló találkozót.

SZEDERJEI ÁKOS:

SZARVAS
Európa talán legtöbbre értékelt
vadja a szarvas. Becsét legfőképpen
agancsa, e fontos vadászemlék adja.
Természeti adottságaink igen ked
vezőek az agancsfejlődésre. Évtize
dek óta a nemzetközi kiállításokon
a magyar erdőkből származó agan
csok számtalan díjat szereztek. A
magyar szarvas minősége tehát mél
tán nagyrabecsült külföldi vadász
körökben. Természeti adottságaink
önmagukban még nem elegendők.
Az áhított kapitális bika kifejlesz
téséhez elengedhetetlen az állomány

gondos, szakszerű kezelése, a meg
felelő ivararány, a jó korelosztás, a
terület
vadeltartó
képességével
arányban álló állomány, a szakszerű
selejtezés. Ennek módjait ismerhe
tik meg a könyvből az olvasók, első
sorban a vadgazdaságok hivatásos
dolgozói és a vadásztársaságok tag
jai.

226 oldal.
Ara: 36,— Ft.
Kapható a könyvesboltokban, föld
művesszövetkezeti boltokban és a
falusi könyvárusoknál,
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Szépen fejlődik
a 20000 holdas bugaci fácános
Amikor legutóbb Bugacon jártunk,
még nyoma sem volt a fácántelep
nek. Most a 20 000 holdas vadrezer
vátumban már 1300 kisebb-nagyobb
fácáncsirke kapirgál a fenyőfiatalos
ban, sőt a nagyobbak már a kölessel,
hajdinával, napraforgóval, cirokkal,
kukoricával beültetett vadföldekre is.
elmerészkednek.
— Az idén tavasszal létesített fá
cántelep célja, hogy — mint dr. Ba
lassa Gyula miniszterhelyettes., az
OEF vezetője még a múlt télen, itteni
látogatásakor meghatározta — el
hanyagolt vadászterületből virágzó
fácános legyen —, tájékoztat az új
fácántelep születéséről, fejlődéséről
Horváth Lá/szló erdészetvezető, aki
odaadóan, örömmel és alapos felké
szültséggel gondját viseli a fácánte
lepnek, sőt mondhatni minden egyes
fácánnak. — Szakértői vélemények
szerint a területnek leginkább meg
felelő vad a fácán. A mesterséges te
nyésztést decemberben befogott tyú
kokkal kezdtük. Márciusig téli szál
láson tartottuk a tyúkokat, akkor kü
lön rekeszekbe osztottunk öt-öt tyú
kot egy kakassal. Április közepén
kezdtek tojni a tyúkok. A tojásokat
kotlós tyúkokkal keltettük ki. Az idén
1300 csirke kelt ki, jövőre 300 tyúk
tól 6—7000 tojásra számítunk.
— A csirkék számára a legjobb
nevelési feltételeket biztosítjuk —
folytatja — s ez meg is látszik gya
rapodásukon. Az állomány növeke
désével arányosan növeljük a vadföl
dek területét, a telep körül 80 cm
mély árkot húzunk vaditatóul, ame
lyet a most fúrt kút lát majd el víz
zel. A ragadozók ellen csapdák, riasz
tó-berendezések felszerelésén kívül
elsősorban a duvadak irtásával vé
dekezünk. Irtjuk a rókát, a kóbor
állatokat, a szarkákat. Eddig 48 ró
kát, 174 kóbor kutyát, 125 kóbor
macskát, 649 szarkát irtottunk ki és
1000 szarkatojást semmisítettünk
meg.
Elmondja még Horváth László,
hogy a bugaci telepen, az ország ne
gyedik nagy fácánosában — eddig

Tatán, Gödöllőn és Gyulán volt fá
cántelep — már a télen megkezdődik
a kakasok kilövése, 500 fácánkakast
lőhetnek a vadászvendégek.
A bugaci erdészetet és az új fácán
telepet nemrégiben dr. Balassa Gyula
miniszterhelyettes társaságában meg
látogatta Molnár Frigyes, a Bács-Kiskun megyei pártbizottság első titkára
és Erdősi József, a megyei pártbizott
ság titkára. A vendégek megtekin
tették a fiatal fácánállományt, majd
az OEF és az erdőgazdaság műszaki
szakembereivel, valamint Csontos
Gyula igazgatóval együtt kijelölték
az építendő vadászház helyét. Szóbakerült az is, hogy a ház építkezésé
vel egyidejűleg sor kerül az erdészet
hez vezető köves út építésére is.
A látogatók a fácántelep megtekin
tése után huzamosabb időt töltöttek
az erdészetnél. Végigjárták a három
hektáros csemetekertet, ahol 6,5 mil
lió, ősszel kiültethető erdei- és feketefenyő-csemetét nevelnek. Az er
dészetvezető elmondta, a kertet fo
kozatosan növelték egy hektárról
mostani nagyságára s a területet elő
zőleg 60 cm mélységben altalajtrá-

A bugaci erdészet csemetekertjében
csuklós kapával gyomtalanítják az erdei
fenyő sorokat

gyázták. A kertben az idén már egy
millióval több csemetét nevelnek,
mint tavaly, s minden évben 50—
100 ezer forint közötti nyereséget ér
nek el. A kertet, védekezésül a szél
ellen, erdővel veszik körül. Jelenleg
egy folyóméteren 180 csemete van,

Uvdew technikust kcMfyalók tanuhnányúüa
A szegedi erdészeti technikum le
velező tagozatának negyedéves hall
gatói egyhetes dunántúli tanulmány
úton vettek részt. Megtekintették a
pilisi mészkőkopárokon folyó fásítá
sokat. Tanulmányozták a Hanság kü
lönleges termőhelyi viszonyai közt
folyó erdőgazdálkodás eredményeit.
Jártak a soproni tanulmányi erdő
gazdaság hegyvidéki erdészetében,
majd a szombathelyi forgácslemez
gyár megtekintése után az Erdészeti
Tudományos Intézet sárvári kísérleti
telepén folyó munkálatokkal ismer
kedtek meg. Nagy hatást gyakorolt a
tanulmányút résztvevőire a sárvári
erdőgazdaság farkaserdői kerületé

nek mintaszerű gyertyános-tölgyes
állománya.
A veszprémi erdőgazdaság márkói
kopárfásításának, valamint a szentgáli egyedülálló tiszafás természet
védelmi területének meglátogatása
után bejárták a Zselicség ezüsthársas
bükköseit. Befejezésül alkalmuk volt
a hallgatóknak a Mohácsi Farostle
mezgyár gyártásfolyamatát közvetle
nül megismerni és a tanulmányút a
dunaártéri erdők bejárásával ért vé
get.
Az évfolyam valamennyi hallga
tója hálás szocialista államunknak
és az erdőgazdaságoknak, hogy ezt a
szép és tanulságos utat biztosították
számukra.
Tokody Mihály

Fiatal fácánok etetése a bugaci
fácántelepen

meglehetősen sűrű sorokban. Ennek
az az oka, hogy egy négyzetméteren
minél több csemetét akarnak nevelni
azért, hogy az altalaj-trágyázás költ
ségei megtérüljenek. Jövőre már rit
kább sorokba vetnek, hogy az ápolást
is géppel végezhessék.
Az erdészet fő feladata az erdősí
tés. Az ehhez szükséges fenyőanyagot
az erdészet maga termeli meg, a nyárat pedig az erdőgazdaság Dunamenti csemetekertjeiből kapja. Há
romnegyed részben fenyő, negyed
részben pedig lombos fafajokkal te
lepítik az új erdőket, az idén 546
hektárt, a felújítások területe pedig
277 hektárt tesz ki. A 120 hektárnyi
nyárfásítást süllyesztett ültetéssel
végzik; a hosszúszárú csemete szá
rából 80 centiméternyit a gyökérzet
tel együtt szintén a föld alá süllyesz
tenek, majd a föld felszínén elvágják
s innen kezdődik majd az új szár
Jól bevált a három évvel ezelőtt
bevezetett árkos ültetési módszer. A
sor húzó ekével végzett talaj előkészí
tés mindössze 700 forintba került
hektáronként az előirányzott 2000
forint helyett s az ápolási költségek
is csak 40 százalékát teszik ki a sor
közi ápolás költségeinek, mert az ár
kos ültetés szinte teljesen kiküszöböli
a gyomosodást. Az árok egyúttal ár
nyékot is ad a csemetének, biztosítja
a levegő megfelelő páratartalmát,
úgyhogy ezzel a módszerrel százszá
zalékos az új telepítések megmara
dása. Az árkos ültetés, amelyet eddig
10 hektáron alkalmaztak, kinőtt már
a kísérleti szakaszból, az idén már
üzemi méretekben, az összes szélső
séges homokterületen ezzel a mód
szerrel telepítenek.
Végül a fagyártmánytermelő üzem
be látogattak el a vendégek. Itt ép
pen a tsz megsegítési program egyik
terven felüli feladatán dolgoztak:
melegágyi ablakkeretek faanyagát
szabták. Az erdészet vállalta, hogy
egy vagon melegágyi ablakkeretet
készít el, méretre szabva, kifűré
szelve. Ezt a vállalását augusztus vé
géig teljesítette is.
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Rövidített munkanap
és új bérezési rendszer
a szovjet erdőgazdaságokban

Kiss Ferenc szobra. Kiss Ferencnek
a nagy Alföld-fásítónak születése
százéves évfordulójával kapcsolat
ban az Országos Erdészeti Főigazga
tóság emlékszobor felállítását vette
tervbe. A Képzőművészeti Alappal
egyetértésben
Madarassy
Valter
szobrászművész kapott megbízást az
emlékszobor megmintázására. A fő
igazgatóság határozata értelmében
Kiss Ferenc szobrát az ásotthalmi
erdészszakiskola parkjában állítják
fel.
Kitüntetés. Az Országos Erdészeti
Főigazgatóság vezetője a sajtó és pro
paganda ügyekkel kapcsolatos ki
váló munkájáért Csillag István főelő
adót (OEF), valamint a Mezőgazda
sági Kiállítás erdészeti pavilonja, s a
vadászati kiállítás megrendezésével
kapcsolatos eredményes munkájáért
Fodor József főelőadót (Országos Me
zőgazdasági Kiállítási Iroda) az Er
dészet Kiváló Dolgozója kitüntetés
ben részesítette.

Az esztergomi erdőgazdaság tíz
éves fennállása alkalmából jubileu
mi ünnepséget rendezett. A vállalat
régi dolgozói közül 20-an „Kiváló
Dolgozó” jelvényt, 19-en „Kiváló
Dolgozó” oklevelet és 74-en pénz
jutalmat kaptak.
Erdészház típusterv a megvalósu
lás útján című tanulmány befejező
részét anyagtorlódás miatt lapunk
októberi számában közöljük.

I S K O L C I

ÍREK

ösztöndíjasok. A miskolci erdőgazdaságnak jelenleg két erdőmér
nöke és két erdésztechnikus ösztön
díjasa van. A következő tanévre két
újabb technikumi tanuló kért ösz
töndíjat.
*

A miskolci erdőgazdaságnál augusz
tusban 40 kerületvezető erdész kezd
te el az 50 órás gépkezelői tanfolya
mot.
*

Szakemberképzés. Jelenleg a mis
kolci erdőgazdaságnak egy központi
dolgozója az Erdőmérnöki Főiskolát
végzi, 54-en vesznek részt -a szak
munkásképző tanfolyamon, 25-en 10
hónapos erdészképzőn tanulnak, 4-en
vesznek részt a mérlegképes könyve
lői tanfolyamon. Jó példával jár elől
Kardos Nándor oktatási felelős:
munkaügyi előadó létére önként el
végzi az erdészképző tanfolyamot.

Faanyagok gőzölése és szárítása
címmel tanulmány jelent meg lapunk
júliusi számában
Kőhidi Róbert
egyetemi adjunktus tollából. A cikk
első mondatának a szövege helyesen
a következő: „Az elmúlt évtizedben
többszörösére növekedett faiparunk
termelése.“

Az erdőgazdasági vasútüzemek dol
gozóinak
rangjelzéséről
utasítást
adott ki az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság vezetője. (32/1960 — Er
dészeti Értesítő 34. szám — OEF
számú utasítás.) Az erdőgazdasági
vasútüzemek dolgozóinak régi kíván
sága teljesült ezzel, mert a vasúti
forgalom fokozottabb fegyelmének
igényei, valamint egyes erdei vasútaknál, ahol személyforgalom is van,
a közönség gyorsabb tájékozódása ér
dekében a vasútüzemi dolgozók nem
csak egyenruhát hordanak, hanem
rangjelzést is és a beosztásnak meg
felelő színű hajtókát.
Biztonságtechnikai
vizsga.
Az
OEF vezetőjének 24 1960. számú
utasítása (megjelent az Erdészeti
Értesítő 27. számában) úgy intézke
dik, hogy az állami erdőgazdaságok,
valamint az OEF felügyelete alá
tartozó vállalatok igazgatóinak, fő
mérnökeinek és központi biztonsági
megbízottainak 1960. augusztus 31-ig
biztonságtechnikai
és
általános
munkavédelmi ismeretekből vizsgát
kellett tenni.

A rovarpusztító énekesmadarak
száma a század eleje óta katasztro
fálisan — mintegy 90 százalékkal —
csökkent Németországban — közli a
német erdők védelmére alakult
munkaközösség.

A vágáscserék engedélyezésének
újabb szabályozása. Az erőgazdasági
igazgatók legutóbbi értekezletén ki
alakított álláspontnak megfelelően
a vágáscsere engedélyezése 1960. ok
tóber 1-től úgy módosul, hogy az
éves fahasználati tervben előírt vég
használatok fatömegének 2 százalé
káig terjedő évi kereten belül a vá
gáscseréket az erdőgazdaság igazga
tója saját hatáskörében engedélyezi.
Ezen felül a szükséges vágáscserét
— tekintet nélkül a fatömegre — az
OEF-hez kell jóváhagyásra felter
jeszteni.

A dunai szigetek nyárasaiban igen
nagy károkat okoz a vízipocok. Irtá
sára kálium-arzenáttal
mérgezett
sárgarépa, vagy burgonya alkalmas.

A mezőgazdasági, és ezen belül az
erdőgazdasági állami vállalatokban
1960. IV. negyedében át kell térni a
7 órás munkanapra éspedig bércsök
kentés nélkül. 1960—61-ben új bére
zési rendszer vezetendő be. Az eddigi
számtalan bérezési forma, hivatali
besorolás, beosztási alapbér helyett a
munkásokra vonatkozóan ágazaton
ként, szakmunkánként egységes, hat
kategóriájú napszám vagy órabér lép
életbe. A teljesítménybérben dolgo
zók és az időszaki munkások a ter
vek minőségi és mennyiségi teljesí
téséért, illetve túlteljesítéséért meg
felelő arányú prémiumban részesül
nek. A nehéz természeti körülmények
között működő erdőgazdaságok dol
gozói bérpótlékot kapnak.
Feketefenyőállományok
kiterme
lése. Az OEF erdőgazdasági főosz
tálya felhívja az erdőgazdaságok fi
gyelmét, hogy a feketefenyőállomá
nyok nagymértékű kiszáradása és
ennek következtében a másodlagos
károsítok elszaporodásának jelentke
zése miatt, az ilyen állományokban
rendkívüli
fakitermelésekre
van
szükség. Az érdekelt erdőgazdasá
gok tehát a vágástervet úgy terjeszszék fel, ahogy azt a fenyegetett ál
lományok vagy faegyedek kiterme
lésének sürgőssége megköveteli.

Hasznosítsuk a luckérget,
mint cserzőanyagot
Ismeretes, hogy a lucfenyő kérge
is jó cserzőanyag. Fel kell vetnünk a
gondolatot, hogy az importból szár
mazó lucfenyő kérgét cserzőanyag
ként értékesítsük. Az import lucfenyő
[kéreggel érkezik hozzánk és bizo
nyára a többi fűrészhez is. A kérgét
lehántjuk, jó lenne tehát, ha nem
hagynánk veszendőbe menni ezt a jó
cserzőanyagot. Hasonlóképpen meg
kellene vizsgálni, hogy a lombos fű
részrönkök, főleg a tölgy kérgét,
amennyiben a fűrészüzemben törté
nik a hántás, lehetne-e még cserző
anyag gyártásra hasznosítani.
Nemrég' a kezembe került egy fa
ipari folyóirat az 1930-as évekből.
Ebben európai cégek kerestek a ma
gyar piacon tölgy- és lucfenyő kérget
„kötözve, tekercsekben, felaprózva“
egyaránt. Bizonyára ma is megvan
nak a lehetőségek arra, hogy akár
itthon, akár exportra a luc és a tölg'i
kérgét megfelelően hasznosítsuk. A
luc fűrészrönkről a kérget úgyis a
legsürgősebben le kell vennünk,
mert amíg kéregben van, csak a szúkárosítás veszélyét tartjuk fenn.
Hiszen a széldeszkán és a lécen, a
kérges élű fűrészáruban a megma
radó kéreg alatt a szú háborítatlalanul tovább „működik“.
Pestalics László
Szegedi Falemezgyár
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GÉs FAIPAR
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CÍMKÉPÜNK

Az ÉRDÉRT építöbrigádjai befejezték évi tervüket
Amikor ezeket a sorokat írjuk,
még nem lehet biztosan tudni, hol,
melyik községben, melyik termelő
szövetkezetnek adják át az ÉRDÉRT
építőbrigádjai a 150. szerfás épüle
tet. Valószínűnek látszik, hogy a
jubileumot
Hévizén
ünnepük, mert az itteni tsz-nél két
épület — egy növendékmarha is
tálló és egy sertéshízlaló — közele-

A nyirádi Jószerencsét tsz téliesíti az
ÉRDÉRT brigád által épített juhhodályt.

dik gyors irammal a befejezés felé,
de lehet, hogy valahol Veszprém
megyében vagy éppen Budapest
XV. kerületében egy másik brigád
„rákapcsol” és elviszi a dicsőséget a
hévíziek orra elől. Bizonyos azon
ban, hogy mire ezek a sorok nyom
dafestéket látnak, az ÉRDÉRT épí
tőbrigádjai befejezték évi tervüket.
— Az év elején brigádjaink azzal
az elhatározással fogtai-' munkához
— mondja
Fehér Sándor
az ÉRDÉRT igazgatója, — hogy
másfél hóinappal irövidítik meg az
évet. December 31-e helyett novem-

ERDŐGAZDASÁG
És FAIPAR

bér közepe táján befejezik a tsz-ek
számára előirányzott 150 szerfás
épület ácsmunkáit. Előre kell bocsátanom hogy a tsz-építkezések kivi
telezése nem tartozik az ÉRDÉRT
vállalat „profiljába”. Az ácsbrigádo
kat azért hívtuk életre, anyagi áldo
zatot is vállalva, hogy minél hatha
tósabb segítséget tudjunk adni a
tsz-ek fejlesztéséhez, megerősítésé
hez.
Petyki Vince brigádja
például nem ritkán négy épületet is
befejezett egy hónap alatt. Ennek
jelentősége akkor domborodik ki
legjobban, ha tudjuk, hogy egy ha
sonló befogadóképességű kőépülethez legalább fél év kell.
— Brigádjaink tehát jó munká
jukkal végül is nem másfél, hanem
három hónappal rövidítették meg a
határidőt, szeptember 30-án árad
ják a 150. épületet. Az ő érdemeik
mellett azonban nem szabad megfe
ledkeznünk arról, hogy anyag nél
kül hiábavaló lett volna az igyeke
zetük. Köszönetét kell mondanunk
az erdőgazdaságoknak azért, hogy
folyamatosan, határidő előtt biztosí
tották a méretre szabott anyagot,
nem egy esetben soron kívül megkap
tuk a szükséges szerfát.
A pápai erdőgazdaság
igazgatójának intézkedésére például
a megyében dolgozó brigádunk so
ron kívül kapta meg a szükséges
hasított faanyagot. Elismerés illeti a
Szentendrei Kocsigyárat
is, amely biztosította a zökkenő nél
küli vasanyag-ellátást.
A termelőszövetkezetek még jó
kor, kora ősszel 14 000 számosállatot
helyezhetnek el az ERDÉRT-brigádok által épített istállókban, bodályokban s elegendő idejük marad az
épületek téli átalakítására is. A vál
lalat brigádjainak munkáját mind
szélesebb körben ismerik meg, s ez
azt is jelenti, hogy a brigádok által
emelt épületek mintájára a tsz-ek
maguk is hasonlókat építenek. Sok-

A Mohácsi Farostlemezgyár 3 ton
nás félportál darui. (Képes cikk a
MOFA II. lépcsőjének beruházási
munkálatairól a 12—13. oldalon).
(Michalovszky István felvetele)

ezer állat jutott ilyen módon is kö
zös tető alá.
A Veszprém megyei tsz-ekben
gyakran emlegetik
a sümegprágai szövetkezet
példáját. A tsz az idén elsőnek épí
tett sertésfiaztatót. Az épület ja
nuár 15-ére készült el s azonnal el
helyeztek benne 13 anyakocát. Már
ciusban már nem kevesebb, mint
135 malaccal szaporodott a tsz ál
latállománya s a bőséges szaporu
lat értéke már nemcsak megtérí
tette, de túl is haladta az építkezés
költségeit. Az ÉRDÉRT
a jövő évi tervek
szerint már 180 szerfás épülettel kí
ván a tsz-ek segítségére lenni, hogy
mielőbb közös fedél alá kerülhessen
a szövetkezetek állatállománya.

1960. évi 10. szám. Ara: 2,— Ft.
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
A Szerkesztőbizottság elnöke:
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Német erdészeti kutatók Magyarországon
Az Országos Erdészeti Egyesület meghívására szeptember első felében
az eberswaldei erdészeti főiskola kutatóintézetének tíz munkatársa járt
Magyarországon dr. Günther Kräuter vezetésével. Tanulmány útjuk so
rán meglátogatták a győri, a soproni, a sárvári, a keszthelyi, az eszter
gomi és a gödöllői erdőgazdaságot.
A tanulmányút befejeztével az Országos Erdészeti Egyesületben a ma
gyar szakemberekkel közösen vitatták meg a tapasztalataikat. Különösen
a Felső-Duna menti erdőterületek nyártelepítései és egyéb erdősítései gya
koroltak nagy hatást a látogatókra, valamint a keszthelyi és az esztergomi
erdőgazdaság területén az eredményes kopárfásítások. A helyszínen több
ízben bírálattal is éltek, ha olyasmit láttak, ami a felfogásukkal ellenkezik.
Különösen két téma körül folyt élénkebb vita, egyrészt a fenyőcsemeték
ültetésének hálózati kérdésében, másrészt a különböző elegyítések módsze
rében.
Megbeszéléseket folytattak az Erdőmérnöki Főiskolával és az Erdészeti
Tudományos Intézettel is. A delegáció egyes tagjai érdeklődési körüknek
megfelelően külön kisebb tanulmányutakat is tettek, így például a rácke
vei magvizsgáló állomáson, az Alföldön. Felvetették többek között azt a
gondolatot, hogy helyes volna közvetlen kapcsolatot teremteni a magyar
és a német főiskolai diákszervezetek között.
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Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az OEF vezetőjének nyilatkozata

az V. Erdészeti Világkongresszusról
Mint ismeretes, az V. Erdészeti
Világkongresszust augusztus 28tól szeptember 10-ig tartották meg
az Észak-Amerikai Egyesült Álla
mok Washington államának fővá
rosában, Seattleban. A kongreszszuson magyar részről dr. Balassa
Gyula miniszterhelyettes, az Or
szágos Erdészeti Főigazgatóság ve
zetője és Madas András, az Orszá
gos Tervhivatal helyettes főosz
tályvezetője vett részt.
A magyar delegáció hazatérése
után felkerestük dr. Balassa Gyula
miniszterhelyettest, aki a kong
resszus munkájáról a következő
nyilatkozatot adta:
— A kongresszus célja ugyanaz
volt, mint az előző négy kongreszszusé: hogy fejlessze az erdészet
tudományát és gyakorlatát, szé
leskörű nemzetközi szinten nyújt
son lehetőséget a tapasztalatok ki
cserélésére, az erdészeti szakem
berek között fennálló kapcsolatok
nemzetközi bázison való kifejlesz
tésére. Üjabb lépést jelentett a
kontinensek egyharmadát borító
erdővagyonnak fejlesztésére és
gazdaságos használatára irányuló
nemzetközi szakmai együttműkö
dés fokozása felé. A kongresszus
igen nagy érdeklődést keltett, 65
nemzet több mint 2000 képviselője
vett részt rajta. Az első erdészeti

világkongresszus 1926-ban volt
Olaszországban, a másodikat Ma
gyarországon, a harmadikat Finn
országban rendezték meg, az ezt
megelőző kongresszust pedig In
diában tartották, 1955-ben.

— Milyen problémák kerül
tek előtérbe a tanácskozáson? —
kérdeztük.

vagy javaslatok, amelyek a kong
resszuson elhangzottak, a felsza
badulás óta általános gyakorlati
alkalmazást nyernek.

—- A tanácskozás felölelte az er
dőgazdálkodás szinte valamennyi
problémáját.* Két héten keresztül
három helyen szinte szüntelenül
folytak az előadások, de még így
sem lehetett valamennyi előadást
élőszóval megtartani, soknak a
szövegét csak írásban kaptuk meg.
Az előadások témaköre a legválto
zatosabb volt: erdőművelési, erdő
rendezési, erdészetgenetikai, erdő
védelmi,
erdőgazdaságpolitikai,
szakoktatási kérdések, az erdei
termékekkel kapcsolatos problé
mák, az erdők és a vízgyűjtő terü
letek kérdései, vadgazdálkodási
kérdések, az erdőnek mint üdülési
lehetőségnek a problémái — rövi
den: az erdő sokoldalú hasznosítá

— Megható ünnepségben is ré
szünk volt. A kongresszus alatt
született meg a Nemzetközi Barát
ság Parkja. Seattle város legszebb
helyén, a résztvevő 65 ország kül
döttségeinek vezetői szeptember
3-án ünnepélyes keretek között
ültették el a park fáit. A facsemete
mellett tábla jelzi az ország és a
fa nevét. Magyarország fája egy,
a szilfélék családjába tartozó Cel
tis australis. Nem messze áll a
Szovjetunió szibériai fenyőjétől.
— Végül meg kell említenem,
hogy fogadtatásunk a vendéglátó

sának kérdései szerepeltek a napi
renden. Sok előadást filmbemu

nemzet részéről igen szívélyes és
barátságos volt, még fokozotabb

tató kísért, az előadások szünetei
ben pedig új szakfilmeket per
gettek.
— A kongresszus igen tanulságos
és hasznos volt valamennyi részt
vevő számára. Mi is olyan renge
teg anyagot hoztunk haza, hogy
annak feldolgozása és hazai szak
embereink elé tárása huzamos
időt vesz majd igénybe. A kong
resszus fő tanulságaként szerény

volt ez a szívélyesség a város la
kossága részéről. Az amerikai nép
igen szorgalmas, munkaidejét ma
radéktalanul megfeszített munká
val tölti. Legmélyebb impresszióm
pedig az, hogy ugyanolyan őszin

telenségtől mentesen állapíthatom,
meg, hogy a legfejlettebb erdő
gazdálkodás területén hazánk a
felszabadulás óta nemzetközi vi
szonylatban az elsők között áll.

Nálunk mindazok az új elméletek

— Milyen élmény gyakorolta
a legmélyebb benyomást a szo
cialista országok küldötteire?

tén vágyik a békére, a békés egy
másmelleit élésre, mint mi.

*

Dr. Balassa Gyula miniszterhe
lyettes a keszthelyi erdész-vadász
találkozón szintén beszámolt a vi
lágkongresszus
tapasztalatairól,
október második felében pedig az
FM előadótermében tart elő
adást az V. Erdészeti Világkong
resszusról.
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(J-ő-okola
1780-ban — száznyolcvan éve —
kezdte meg munkáját Tessedik Sá
muel mezőgazdasági iskolája Szarva
son. Néhány év alatt a nagyszerű ok
tatási és nevelési módszerek híre be
járta fél Európát. Mindössze 45 hol
don dolgoztak a mezőgazdasági isko
la növendékei, hogy megismerjék a
gazdasági növényeket és megtanul
ják a belterjes gazdálkodás módsze
reit. A szegény, elesett, nyomorgó
■földművesnép gazdasági felemelke
dése érdekében szervezte iskoláját
Tessedik és ennek áldozta erejének
javát. Valóban „politechnikai” okta

tást szervezett, amelyben helye volt
a háziiparnak, a méhészetnek, a se
lyemhernyó-tenyésztésnek. Nevéhez
fűződik a lucerna meghonosítása
Magyarországon, de sokat tett az er
dőtelepítések, az Alföld fásítása ér
dekében is.
Felismerte az erdei fák telepítésé
nek fontosságát a homokos és szikes
területeken. A hazánkban akkor még
újdonságszámba menő akác tele
pítése érdekében széleskörű propa
gandát indított. Könyvet is írt az
akác
elterjesztésének
hasznáról.
Megállapította azt, amit a modern
erdőgazdálkodás kísérleti módszerei
is ugyanígy állapítottak meg, hogy a
rossz sziket erdősíteni sem érdemes,
a jobb szikeken viszont a tölggyel és
az akáccal hatalmas eredményeket
lehet elérni. Zseniális éleslátása ve
zette ebben a kérdésben is. Iskolájá
nak hallgatói részt vettek az erdőte
lepítés minden mozzanatában: a
maggyűjtésben, az erdei facsemeték
nevelésében, az ültetésben és az ápo
lásban.
Iskolája mindössze 26 éven át mű
ködött, a rosszindulat és a közöny, a
francia forradalom utáni évtizedek
ben megerősödött reakció halálra
ítélte ezt az értékes kezdeményezést.
De a fáradhatatlan ptopagátor, a lel
kes izgató munkája nem tűnt el
nyomtalanul, működése a magyar
mezőgazdaság történetében ugyan
úgy mély barázdát szántott, mint
ahogy a fásítás érdekében kifejtett
lelkes tevékenységét hirdették aká
cosok és tölgyesek a Tiszántúlon és
a Duna—Tisza közén.
(ákos)

A soproni Erdőmérnöki Főis
kola 153. tanévét dr. Gál János
igazgató hosszabb beszéddel nyi
totta meg. Beszámolt az elmúlt
tanév eseményeiről. A Főiskolá
nak az erdőmérnöki szakon 209
nappali és 66 levelező hallgatója,
a faipari mérnöki szakon 67 nap
pali és 54 levelező hallgatója volt,
összesen tehát 426-an tanultak a
Főiskolán. A most induló 1960—
61-es tanévben a főiskolai hallga
tók teljes létszáma 533 fő.
Beszámolt arról, hogy a tudo
mányos kutatómunkában 19 tan
szék vesz részt 37 témakörben. Az
elmúlt tanévben 13-an nyerték el
a műszaki doktori címet. Hozzá
kezdett a Főiskola a rendszeres
szakmai továbbképzés megszerve
zéséhez. Az erdőrendezők számára
megtartott továbbképző tanfo
lyam után most októberben a mű
szaki munkakörben dolgozók szá
mára tartanak egyhetes tovább
képző tanfolyamot. Az elmúlt tan
évben a Főiskola 25 oktatója vett
léiszt külföldi tanulmányúton, il
letve cserelátogatáson, a hallgatók
közül pedig 10-en jártak Bulgá
riában. A Főiskolát is több kül
földi szakember látogatta meg.
A hallgatók közül ketten része
sültek népköztársasági ösztöndíj
ban, 39 hallgató pedig az erdőgaz
daságok vagy faipari üzemek tár
sadalmi ösztöndíját kapta.
A Főiskola könyvtára 3300 kö
tettel gyarapodott. 486 bel- és
külföldi folyóiratra fizetnek elő és
256 külföldi szakfolyóirat és kiad
vány érkezik csereképpen a
könyvtárba.
Az oktatási reform elveinek
megfelelően a Főiskola kapcsolata
szorosabbá válik a termelőmunká
val, a gyakorlattal. Az új tanterv
szerint a hallgatók tanulmányaik
teljes időszakában összesen 9 és
fél hónapot töltenek termelőüze
mekben. A gyakorlati órák száma

mintegy 20—25 százalékkal ha
ladja meg az elméleti órákét. A
most induló tanévre felvett első
éves hallgatóknak már 31 száza
léka végzett egy—két éves fizikai
munkát az erdőgazdaságokban

vagy a faipari üzemekben.
A tanévnyitó ünnepség során dr.
Gál János igazgató gyémántdiplo
mát nyújtott át dr. Fekete Zoltán

nyug, egyetemi tanárnak és arany
diplomát Balázs Emil, Jónás Kor
nél, Gyurkovics János, Kacsó
András és Losztorfer Rezső erdő
mérnököknek. A kitüntetetteknek
dr. Balassa Gyula miniszterhelyet
tes, az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság vezetője az „Erdészet Ki
váló Dolgozója” jelvényt és okle
velet adományozott és pénzjuta
lomban részesítette őket.
A továbbiakban dr. Haracsi La
jos igazgatóhelyettes meleg sza
vakkal köszöntötte Lámfalussy
Sándor egyetemi tanárt 70. szüle
tésnapja alkalmából.

A szakmunkásképzés
hírei
A sárvári szakmunkásképző isko
lán kívül, ahol évente 420 dolgozó
végzi el a háromhónapos bentlakásos
tanfolyamot,
hat erdőgazdaságnál
folyik szakmunkásképzés. A szom
bathelyi erdőgazdaságnál (Kőszeg)
26 fővel, a váci erdőgazdaságnál
(Királyrét) 30 fővel, a parádfürdői és
egri erdőgazdaságnál közösen (Mát
raháza) 30 fővel, a miskolci erdő
gazdaságnál (Rejtek) 25 fővel és a
kecskeméti erdőgazdaságnál (Kelebia) 30 fővel. Most van folyamatban
a bajai erdőgazdaság külön tanfolya
mának szervezése Pörbölyön. Ezek a
tanfolyamok a sárvári szakiskola ki
helyezett osztályaként működnek.
A legkorábban megindult mátra
házi tanfolyamon, ahol a munkás
szálló is teljesen átalakult iskolá
vá, már a vizsgát is megtartották. Az
általános eredmény hármas volt. A
résztvevők külön osztályzatot kap
tak magatartásból is.
A legfiatalabb kihelyezett iskola,
a kelebiai, itt még csak szeptember
elsején tartották a megnyitó ünnep
séget. A tanfolyam hallgatói teljesen
új munkaruhákat kaptak. Az első
előadást Csóka Györgyné erdőmér
nök, az ásotthalmi szakiskola tanára
tartotta. A tanteremben már ott so
rakoztak a szemléltetéshez szüksé
ges magok, rügyek, levelek. A ta
nulók többsége 18—25 év között van,
de akadt 40 éves is.
A kelebiai tanfolyam 30 fővel in
dult, de olyan épületben van elhe
lyezve, amelyet viszonylag kevés
költséggel 60 férőhelyes iskolává le
hetne átalakítani. Egy ilyen bővítés
nagyban elősegítené a síkvidéki er
dőgazdaságok
tájjellegű
oktatási
problémáinak a megoldását.
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Amerikai és afrikai beszámoló
a II. országos erdész-vadász találkozón
Másodszor került sor az idén
Keszthelyen a Hazafias Nép
front Veszprém megyei bizottságá
nak, az Országos Erdészeti Főigaz
gatóságnak és a Magyar Vadászok
Országos Szövetségének rendezésé
ben az országos erdész-vadász talál
kozóra. A városi művelődési házban
tartott
ünnepélyes
megnyitón
Schneider Jenő, a keszthelyi
erdőgazdaság igazgatója köszöntötte
a résztvevőket, majd Nyisztor
Imre, a Hazafias Népfront Veszprém
megyei bizottságának titkára nyi
totta meg az erdészek és vadászok
tanácskozását. Hangsúlyozta, hogy a
Hazafias Népfront támogatja az er
dészek és vadászok törekvéseit, mint
ahogy számos erdész és vadász vesz
részt a népfront-mozgalomban. Igen
nagy szerepe van az erdészek és va
dászok segítségének
a tsz-ek megerősítésében és a
tanácsok munkájában.

Kiemelte, hogy erdész kezdeménye
zésre született meg Veszprém me
gyében elsőként a megyei természet
védelmi tudományos munkacsoport.
Ezután Szatmári Nagy Imre,
a Hazafias Népfront Országos Taná
csának titkára szólalt fel. A tanács
kozás egyik szép feladata, hogy még
szorosabbra fűzze a kapcsolatokat
az erdőgazdasági dolgozók és a Nép
front között. Az erdészek munkáját
ma már elismerés, megbecsülés kí
séri s ennek egyik legbeszédesebb
bizonyítéka, hogy
mintegy 300 erdész tölt be magasabb pártfunkciót és az erdész
tanácstagok száma megközelíti
az ötszázat.
A fásítás népszerűsítése, szakmai
irányítása egyik legszebb társadal
mi feladata az erdészeknek s ebben
a felvilágosító munkában a nép
front-mozgalom nagy lehetőségeket
biztosít a számukra.

Ezer hektár új fásítás a Balaton-környéken
Nagy figyelem kísérte Rótt Fe
renc erdőmémök előadását a balatonkömyéki fásításokról. Részle
tesen ismertette a Balaton-környék
fásításának terveit, amelyek több
féle szempont figyelembevételével
készültek. Egyik legfontosabb szem
pont az üdülés feltételeinek bizto
sítása. Ezenfelül a tervek kidolgozá
sánál tekintettel voltak a legelők, a
kopárok fásítására is. A jövő egyik
döntő jelentőségű feladata lenne a
kopárfásítások gépesítése. Rámuta
tott arra hogy a feketefenyővel való
erdősítések a legújabb tapasztalatok
szerint bizonyos óvatosságra inte
nek.
Részletesen ismertette a tapolcai
medence fásítását, ami a szélerózió
megfékezésének érdekében igen fon
tos feladat. A keszthelyi hegység, a
Kisbalaton, a parti teraszok fásítá
sánál szintén a szélerózió és a víz
kár csökkentése a legfontosabb cél.
A községi tanácsok segítségével eze
ken a részeken galéria-erdő alakul
hat ki. Legelők fásításánál úgy kell
eljárni, hogy a fásítások egyúttal a
talajt is javítsák. Befejezésül azzal
húzta alá a Balaton-környék fásí
tásának jelentőségét, hogy kifej
tette:
száz évvel ezelőtt még 30—35
százalékos volt a Balaton-kör
nyék erdősültsége, ma pedig csak
9 százalékos.
A jövőben arra kell törekedni,
hogy a zöld területek aránya leg
alább 25 százalékos legyen.
Az előadáshoz Iharos Frigyes,
a veszprémi erdőgazdaság erdőmű
velési csoportvezetője szólt hozzá.
Elmondotta, hogy csak a felszaba
dulás után nyílt mód arra, hogy is
mét és fokozottabban előtérbe ke
rüljön a Balaton-környék fásítása.
A tervszerű munka 1955-ben indult

meg; eddig 1000 hektár sikeres új
fásítást létesítettek. Ez a következő
években a többszörösére növekszik.
A munka feltételei is kedvezőbbekké váltak, mert a termelőszövetkezetek megalakulása lehetővé tette,
hogy egy-egy község fásítási tervét
egységesen dolgozzák ki.

A magyar Afrika-expedíció
élményeiről
A tanácskozás első napjának dél
utánján nyitották meg a Balatoni
Múzeumban rendezett
vadászati fényképkiállítást;
már az első napon igen sok látoga
tója volt a gondosan válogatott va
dászati
fotosorozatnak, amelyben
helyet kapott a magyar Afrikaexpedíció legsikerültebb anyaga is,
valamint több lengyel vadászati foto.
A Mezőgazdasági Akadémia zsú
folásig megtelt dísztermében Dénes
István, az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság vadászati osztályának
vezetője tartott érdekes, művészi
színes vetített képekkel kísért elő
adást a magyar Afrika-expedíció

élményeiről. Élő szóban elevenítette
fel az expedíció útját, az izgalmas
vadászkalandokat, amelyekről annak idején lapunk hasábjain írásbán számolt be.

A vadászati kultúra
színvonalának emeléséért
A találkozó második napjának
első előadója Török Sándor, a Ma
gyar Vadászok Országos Szövetségé
nek főtitkára volt. A társadalmi szer
vező munkának a vadászatban be
töltött fontos szerepét világította
meg. Hangsúlyozta, hogy a legfon
tosabb cél vadászati kultúránk még
magasabb színvonalra emelése. Fon
tos, hogy a hivatásos vadászok és
erdészek szaktanácsukkal segítsék
a vadásztársaságok tagjait, főleg a
nagyvad kilövési tervének teljesíté
sében. örvendetes — mondotta töb
bek között —, hogy
többszázan végezték el a leg
utóbbi években a vadőri tanfo
lyamot,
mintegy százan vettek részt Kis
kunfélegyházán bentlakásos tanfo
lyamon, mégis szükséges, hogy a
nem hivatásos vadászok még közelebbről ismerkedjenek meg a he
lyes vadgazdálkodás módszereivel.
Az előadáshoz dr. B e r t ó t i Ist
ván országos vadászati felügyelő
szólt hozzá. Hangsúlyozta, hogy a
mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás
és a vadgazdálkodás együttműködé
sét ma már sokkal könnyebb bizto
sítani, mint régebben, mert mind
három pontosan kidolgozott fejlesz
tési tervek alapján dolgozik. A hi
vatásos vadászok és az erdészek
szakmai segítsége lehetővé teszi,
hogy a nem hivatásos vadászok
mintegy 24 ezer főnyi tábora szin
tén a tervszerű vadgazdálkodás út
ján járjon.
Sitkéi
János
főosztályvezető
(OEF) hozzászólásában rámutatott
arra, hogy az erdészek az ország
minden részéből összegyűltek Keszt
helyen, a Vadász Szövetség részéről
azonban sokkal kisebb arányú volt
ez a részvétel. A jövőben ezt meg
kell javítani.

Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes amerikai élményeiről beszélt
A második nap
záróelőadását
dr. Balassa Gyula miniszterhe lyettes, az OEF vezetője tartotta. Fo
kozott figyelem közepette számolt
be az Amerikában megtartott V. Er
dészeti Világkongresszus eseményei
ről. Dr. Balassa Gyula
lapunknak adott nyilatkozatát
vezető helyen közöljük,
de a találkozón megtartott részletes
beszámolójában számos olyan szak
mai szempontra tért ki, amelyek az
egész erdésztársadalom érdeklődésére igényt tarthatnak.
Bevezetőleg kifejtette, hogy a világ

fafogyasztása rendkívül gyorsan nö
vekszik. Ez a világ lakosságának
növekedésével függ össze. Mint ki
számították, a Föld lakossága a kö
vetkező 45—50 év alatt megkétsze
reződik. Ezzel arányban 1980-2900re a világ iparifa-fogyasztása is el
éri a jelenlegi mennyiség kétszere
sét. A Világkongresszuson kifeje
zésre jutott az az aggodalom, hogy
ha a föld nagyobb részén a jelenlegi
tervszerűtlen, kizsákmányoló erdő
gazdálkodást folytatják, a világ fa
készletei idő előtt kimerülnek.
Ma még alig néhány államban —
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folytatta Balassa elvtárs — gazdál
kodnak tervszerűen, pontos közgaz
dasági élvek szerint az erdőkkel.
Magyarország ahhoz a néhány ál
Mint ahogy arról előzetesen
lamhoz tartozik, ahol már megvaló hírt adtunk,
sult ez a módszer. A Világkongreszaz olasz vadászszövetség
szus az erdővagyon védelmében kü
Toszkána tartomány szívében, Fi
lönböző szempontokra hívta fel a
figyelmet: így a világ fakészleteinek
renzében nemzetközi vadászati ki
számbavételére,
a
talaj pusztulás
állítást rendezett 1960. szeptember
megakadályozására, korszerű erdő
18-i kezdettel. A kiállítás az ere
nevelési eljárásokra. Leszögezték,
deti tervek szerint október 2-án
hogy
egyetlen nemzet sem engedheti
zárult volna, az első hét nagy si
meg, hogy az erdőgazdálkodást
kerére való tekintettel azonban a
magánérdekek szabják meg.
Részletesen foglalkoztak az erdé rendezőség úgy döntött, hogy azt
szeti oktatás kiszélesítésének kérdé két nappal meghosszabbítja és
sével, a papír fa-termelés és felhasz csak október 4-én, éjfélkor zárja.
nálás szélesebb alapokra helyezésé
Az Országos Erdészeti Főigazga
vel, a fa komplex felhasználásának
tóság számos trófeával, szarvas
jelentőségével, a farostlemez- és forgácslemez-gyártás világszerte bekö
aganccsal, dámlapáttal, őzagancsvetkezett növekedésével, valamint a
csal, valamint vaddisznó-agyarral
vadgazdálkodás színvonalának eme vett részt a kiállításon, ezenkívül
lésével.
egy fácán-diorámát mutattunk be
Nagy súlyt kapott az erdőknek,
mint üdülési lehetőségeknek a ki
és magyaros stílusban a Békésme
használása Nemzeti Parkok létesítése
gyei Állami Erdőgazdaság bútor
útján. Ezzel kapcsolatban Balassa
zatával ellátott tárgyalóhelyiséget
elvtárs megemlítette, hogy
rendeztünk be az érdeklődők szá
nálunk is most készültek el a
mára, hogy minél többen jöhesse
tervek az első Nemzeti Park lé
tesítésére vonatkozóan.
nek Olaszországból is az őszi—téli
Az ország egyik legszebb részén, a
idényben lebonyolításra kerülő
Dunakanyarban létesül az első ma apróvadas vadászatainkra. A ren
gyar Nemzeti Park. Az esztergomi
dező Olaszországon, és Magyaror
erdőgazdaság az ország legfeltárszágon kívül, részt vettek a nem
tabb erdőgazdasága s területén úgy
valósítják meg a Nemzeti Parkot,
zetközi kiállításon
Jugoszlávia,
hogy egyúttal továbbra is biztosítják
Bulgária és Csehszlovákia. A ki
az üzemterv szerinti erdőga dálko
állítás keretében jelent meg egy
dást. Tervek készülnek autóparkí
abesszín és szomáliföldi trófea
rozó helyek, sátortáborok helyének
gyűjtemény.
Olaszország főleg
kijelölésére és az erdészet meg
kezdte a visegrádi várhoz vezető
életnagyságú diorámáival, vonuló
autóút építésének tervezését is.
vad vadászatára vonatkozó anya
A Világkongresszus egyik legfőbb
gával és igen szép képzőművészeti,
tanulsága a mi számunkra az, hogy
valamint
felhívta figyelmünket: a faimportnál
fokozódó nehézségekre • számítha
vadászati ipari kiállítással
tunk, tehát
szerepelt. Az említett külföldi or
önellátásunk arányának növelé
szágok inkább az általuk bemuta
sét gyorsan növő fafajok telepí
tott trófeák minőségére helyezték
tésével mielőbb biztosítanunk
a fősúlyt. Vadászkutya-verseny és
kell.
a trófeák díjazása egészítették ki a
Személyes benyomásairól szólva
programot és e helyen beszámol
Balassa elvtárs elmondotta, hogy a
nyugati szakemberek általában is
hatunk arról, hogy a magyar
merik a magyar erdőgazdálkodás
anyag a nemzetközi porondon a
színvonalát, az amerikaiak azonban
már megszokott sikereket érte el.
szakmailag szinte semmit sem tud
Az olasz rendezőbizottság, élén
tak rólunk. Amikor azonban meg
ismerkedtek erdő gazdálkodásunk jel
Gäbuggiani elvtárssal a leg
lemző adataival, látható volt, hogy
messzebbmenő elismerését fejezte
szakmai tekintélyünk is meg
ki nemcsak az odaszállított anyag
növekedett
felett, de a tényért is, hogy részt
a szemükben. Ez annyival is érthe
vettünk a kiállításon és hozzájá
több, mert a fában gazdag Ameri
kában a miénkhez hasonló színvo
rultunk annak sikeréhez.
nalú erdőgazdálkodás legfeljebb kí
sérleti területeken folyik.
Elmondotta, hogy a magyar dele
gáció látogatást tett az egyik ottani
kijelölni az eladásra kerülő erdő
erdészetben, amelynek a területe
részleteket. Az ilyen eladott erdők
kétszer akkora, mint nálunk két kel a vevő azt csinál, amit akar.
erdőgazdaságé együttesen. Az erdé Természetesen a legtöbbször tarra
szet mindössze három kis szobából vágja. A tarra vágott terület mara
állt, s feladata nőm volt más, mint dékanyagát pedig felgyújtják s csak

Nemzetközi vadászati kiállítás Firenzében
Talán nem érdektelen a magyar
szakemberek számára azt is fel
jegyezni, hogy a Piazza Libertan
levő állandó kiállítási csarnok
mellett, egy nylonanyagból ké
szült
pisztrángos tavat
rendeztek be, ahol elég mérsékelt
összegért a jelentkezők 3—3 piszt
rángot horgászhattak sajátkezű
lég. A kiállításon kívül, a Nemzet
közi Vadásszövétség, valamint a
román és szovjet elvtársak is kép
viseltették magukat küldöttség út
ján.
Az olasz vadásszö vétség
ugyanis kétnapos konferenciát
rendezett
nemzetközi
vadgazdálkodá
si kérdések
megvitatására.
Az Országos Erdészeti Főigazga
tóság részéről Goszthony Gé
za és Kókay Dezső preparátorok jelentek meg, valamint e so
rok írója.
A Magyar Vadászok Országos
Szövetségét a konferencián dr.
Pongrácz Kálmán elnök és
Török Sándor főtitkár elvtár
sak képviselték. A konferencia ha
tározatairól a magyar erdész-va
dász társadalom az ő beszámolóik
ból fog értesülni, a Szövetség
lapja hasábjain.
Az olasz rendezőség úgy intéz
kedett, hogy a kiállítást 9,30-tól
éjfélig kell minden nap nyitva tar
tani. Ezt az intézkedést nem egé
szen értettük, de a későbbiek so
rán beigazolódott a helyessége,
mert Olaszországban az a szokás,
hogy a közönség csak este 10 óra
körül jelenik meg. Míg napközben
alig néhány száz fő látogatta a ter
meket, addig este 10 és éjfél kö
zött rendszeresen 5—6 ezer ember
mozgott a területen.
A rendező olasz vadásszövetségnek 120 000 tagja van. A kiállítás
jelentőségére jellemző, hogy azt
F a n f a n i államelnök nyitotta
meg, később pedig az olasz kom
munista párt vezetője, Giancarlo
P a j e 11 a elvtárs meglátogatta.
Dénes István
igen ritkán kerül sor a tarvágások
felújítására. Dr. Balassa Gyula ez
után a hallgatók több kérdésire vá
laszolt, majd Schneider Jenő zá ta
be a kétnapos találkozót és foglalta
össze a tanácskozás eredményeit.
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A negyedéves főiskolai hallgatók
dunántúli tanulmányútja
Idén az Erdőmérnöki Főiskola er
dőtelepítés- és fásítástani, valamint
erdőműveléstani tanszéke a ne
gyedéves erdőmérnökhallgatók ré
szére a Dunántúlon folytatta le a
szokott őszi tanulmányutat, illetve
üzemi gyakorlatot. A nyolc napos ta
nulmányút során nyolc erdőgazda
ság területén jártak és meglátogat
ták a Balatonnagybereki Állami
Gazdaságot is.

Alumíniumlétrák
A tanulmányút első napján külö
nösen az írottkői erdőrészben ta
pasztaltak jelentettek újat a hallga
tók számára. Itt erdőnevelési és fel
újítási kérdéseket vitattak meg a
helyszínen, a javafák nyesését, a
magtermelő-állományok kezelését és
főleg a tobozgyűjtés
módszereit.
Nemcsak kormos mászóvassal, ha
nem svéd alumínium létrával is ta
lálkoztak és a hallgatók maguk is
gyakorolták a felmászást, így köz
vetlen tapasztalatot szereztek a to
bozgyűjtés nehézségeiről. A szom
bathelyi
erdőgazdaság
területén
egyébként a jegenyefenyvesek és er
deifenyvesek
nevelési, felújítási,
elegyítési problémái foglalkoztatták
a hallgatókat és tanulmányozták a
csákánydoroszlói magpergető és mag
tároló munkáját.
A módszer az volt, hogy a tanul
mányutat vezető tanárok, főleg dr
Haracsi Lajos egyetemi tanár és dr.
Gál János a főiskola igazgatója a
helyszínen gyakorlati és azonnal
szemlélhető példákon vetették fel a
problémákat, tettek fel kérdéseket,
magyaráztak, majd a bejárások
után néhány hallgató, akik erre
előre ki voltak jelölve, foglalta
össze a látottakat.

A sárvári erdők
Igen tanulságos volt a nagyhírű
sárvári erdők tanulmányozása. Lát
ták a hallgatók a Farkaserdő kü
lönböző állománytípusait és megbe
szélték a készletgondozásos gazdál
kodás bevezetésére irányuló kísér
leti terület eredményeit. Máshol az
újulatok és fiatalosok ápolásának
mintaszerű megoldásait és rontott
cseresek átalakításának munkálatait
láthatták.

A balatonnagybereki mezővédő
erdősáv rendszer
Egy délutánon át foglalkoztak a
balatonnagybereki mezővédő erdő
sávrendszer
tanulmányozásával.
Megtekintették a 100 méter széles

Wojnarovich Elek ismertette az In
tézet tevékenységi körét és vezette
végig szívélyesen a látogatókat a la
boratóriumokon.

erdőövezetet s ezzel kapcsolatban
megvitatták a nemesnyárasok ápo
lási problémáit. Különbözőképpen
elegyített sávokat tekintettek meg,
máshol ikersoros korai nyár telepí
tést. A látottak igen nagy hatást
gyakoroltak a hallgatókra, különö
sen akkor, amikor három nap múl
va a tihanyi Biológiai Kutató Inté
zetben a Balaton-környékének egy
régi térképét tanulmányozták és
megállapíthatták, hogy 60—70 év
előtt Balatonnagyberek helyén, ahol
most az állami gazdaság minta
szerűen megművelt területeit ha
tárolják a jól telepített erdősávok
— mocsár volt.
Az itteni bejárást rögtönzött futbalmérkőzés fejezte be.

A tanulmányút utolsóelőtti napjá
nak eseménye a bakonyszentlászlói
fenyves bejárása volt. Útközben rö
vid időt töltöttek a hallgatók a zirci
arborétum évszázados parkjában.
A bakonyszentlászlói bejárás során
az erdeifenyő természetes felújítása
és az erdeifenyő hagyásfák — „iszo
nyatos fenyők!” — megtekintése és az
ezzel kapcsolatos komoly és változa
tos erdőművelési problémák megvi
tatása volt a téma. Délben a Buda
pesti Fűrészek vinyesándormajori
telepét nézték meg, majd Győrön
keresztül visszatérve, a gönyüi ho
mokon tanulmányozták a homoki
telepítések különböző megoldásait.

A somogysimonyi erdőkben

Erdőnevelés — embernevelés

A következő napon a szőcsénypusztai erdők bejárása következett,
majd a somogysimonyi erdőkben
jártak a fiatalok. Az előbbi helyen
különösen a 110—120 éves bükkös
felújítási problémái jelentettek ér
dekességet, Somogysimonyiban pe
dig a vándor csemetekert, az isko
lázott csemeték erdősítésre való
szétültetése jelentett a hallgatóknak
közvetlen tapasztalatot arra vonat
kozólag, amit tanultak, illetve tanul
ni fognak.

A tanulmányút utolsó napján az
ásványrárói dunaártéri erdők bejá
rására került sor. Itt elegyes és elegyetlen fiatalosok nevelési problé
mái, idősebb nyárállományok neve
lési feladatai voltak a vita tárgyai,
majd délután a hanságfalvi mező
védő erdősávrendszert tekintették
meg a hallgatók.
Az egész tanulmányút középpont
jában az erdőtelepítési és erdőműve
lési alapkérdések gyakorlati bemu
tatásán túl az erdőnevelési kérdések
álltak. De meg kell állapítani — és
ez az Erdőmérnöki Főiskola tanári
karának és egész nevelői gárdájának
munkamódszereire vet jó fényt —
hogy a tanulmányutat kitűnően ki
használták a résztvevő oktatók,
hogy az „embernevelés” munkájá
ban is komoly előhaladást tegyenek.
A tanulmányutak egyes mozzanatai,
az együttes étkezések, a vidámság
ban eltöltött órák mind alkalmasak
voltak arra, hogy hasznosítsák ab
ban az irányban: ne csak szakmai
lag jól felkészült erdőmérnököket
neveljenek, hanem talpig embere
ket!

Fiatalok és öregek
Szép emlékekkel hagyták el Tamá
sit a hallgatók. Az ebédnél, a Vas
Gereben fánál a tamási erdőgazdazdaság nyugdíjasai is ott voltak, köz
tük Lux Barna és Szántó István er
dőmérnökök, akik gyakorlati életük
gazdag tapasztalatairól beszéltek a
fiataloknak.
Tamásiban egyébként az erdeife
nyő, a feketefenyő, a tölgy- és éger
állományok pusztulásával kapcsola
tos problémák, a túlzottan nagy vad
kár kérdései, a fafaj csere és állo
mányátalakítás lehetőségei foglal
koztatták a tanulmányút résztvevőit.
Az elindulást Tamásiból gépkocsidefekt késleltette, de ezért kárpótolt
a várakozási idő vidámsága.
így viszont a sztálinvárosi zöld
övezetet már csak az alkonyatban
láthatták és a város, valamint a vas
mű megtekintésére nem maradt idő.

A balatonfelvidéki kopáron
Egész napos eső zavarta meg a kö
vetkező nap programját. A Veszp
rém környéki bejárást a tervvel
szemben korlátozni kellett. így csak
a márkói kopárfásítások megtekin
tésére volt lehetőség, de már a gépi
bemutatóra nem kerülhetett sor.
Megtekintették a hallgatók a bala
tonalmádi parkfásítást és az idős
tiszaháti nyárfasort is.
A Magyar Tudományos Akadémia
Biológiai Intézetének meglátogatása
jelentett külön színfoltot ezen a na
pon. A tihanyi intézet igazgatója

Az „iszonyatos” fenyők

JAVORKA—CS APODY:

ERDŐ, MEZŐ VIRÁGAI
(III. bővített kiadás)

Közérthető, könnyen használható rend
szerezésével lehetővé teszi a virágos növé
nyek gyors felismerését. Magyarország
legjellemzőbb, erdőben és mezőn élő vi
rágainkon kívül ismerteti az Észak-Kár
pátok vidékének legfeltűnőbb virágait és
felismerésüket színes táblákkal is meg
könnyíti.
Jávorka—Csapody könyvének III. bőví
tett kiadása a közös magyar—csehszlovák
könyvkiadás keretében látott napvilágot.

300 oldal, 120 színes táblával. Ara: 35,— Ft
Kapható a könyvesboltokban, földműves
szövetkezeti boltokban és a falusi könyv
árusoknál.
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A faipari mérnök-továbbképzésről
Hírét vettük, hogy a Mérnökto
vábbképző Intézet új tanfolyamot

szervez a faipari műszakiak ré
szére. Ez bizonyára érdekli olva
sóinkat, tehát felkerestük Hidas
Dezsőt, az Intézet szervezőtitkárát,
hogy ismertesse a tanfolyamot.
— Már 1951-től rendszeresen
szervezünk a faipari műszaki dol
gozók részére is előadásokat —
mondotta Hidas Dezső — de egé
szen a múlt évig ezek csak techni
kusi szinten mozogtak és a hall
gatók is jórészt technikusok vol
tak. Ennek persze az az oka, hogy
kevés a faipari mérnök. A hallga
tók tehát vagy technikusok vagy
olyan gépész-, vegyész- stb. mér
nökök, akik a faiparban dolgoz
nak. Mindezeknek az előadások
sokat nyújtottak, de kétségtelen,
hogy az alacsonyabb színvonal
már gátjává vált a továbbfejlődés
nek. A képzett szakemberek nem
kaptak újat, nem kerültek felszín
re a mélyen fekvő műszaki kérdé
sek, amelyek megoldása az ipart is
előbbre vinné.
Állandóan törekedtünk a szín
vonal emelésére, s lényegében idén

— Milyen az érdeklődés a
Mérnöktovábbképző Intézet elő
adásai iránt a fűrész- és lemez
ipari műszakiak körében? Há
nyán jelentkeztek az alapanyag
iparból? — kérdeztük.
— Sajnos, erről semmi jót nem
tudok mondani. Eddig még csak
a bútoripar jelentett be igényeket,
de az elmúlt években is jórészt
nélkülöztük a fűrész- és lemez
ipari szakembereket.
— Talán a tematika nem fe
lel meg az igényeknek? — vetet
tük közbe.
— Tematikai igényt a fűrész- és
lemezipar is benyújthat, hiszen
módja van rá. De itt más baj van,
mert még a fürészipari előadáso
kat sem látogatják. A tematika
egyébként az idén is olyan, hogy
az alapanyag-gyártás szakemberei
eljöhetnek. A továbbképzés közép
pontjában ugyanis most az új
anyagok vannak. A fahelyettesítő
anyagok műszaki jellemzői, gyár
tástechnológiájuk;
bevezetésük
népgazdasági kihatása; a hidegen

kötő műgyanták alkalmazása; a
fapótló- és műanyagok felhaszná
lási területei, megmunkálási mód
jai és szerszámai; az új anyagok
kal kapcsolatos technológiai és
szerkezeti problémák; felületkeze
lés, faanyagok szárításának új
módszere, megannyi olyan téma,
amelyből minden tanulni vágyó
műszaki sokat meríthet.
*

És amikor megkérdeztük Barlai
Ervint, aki a FATE-ban az okta
tási kérdésekkel foglalkozik, hogy
miért nem képezik magukat a fű
rész-lemezipar műszaki dolgozói,
azt mondotta, ő sem tud rá vála
szolni. „Talán, ha valamelyik ér
dekeltet megkérdik, többet tud
mondani”. Nos, megkérdeztük
Molnár Dezső főmérnököt, de ő
sem tudta.
— A múlt évben két olyan elő
adás is volt, amely bennünket kü
lönösen érdekel, de rajtam kívül
az iparból senki sem volt ott —
mondotta.
Hogy miért? ki tudja? talán a
tájékoztatás hiányzott. Nos, most
még időben megadjuk.

valósítjuk meg első ízben az igazi
mérnök-továbbképzést a faipar
ban is. A színvonalemelés már a

hallgatók jelentkezésén is meglát
szik, mert míg az elmúlt években
50—60 hallgatónk volt, az idén
még húszán sem jelentkeztek, an
nak ellenére, hogy ezeknek is alig
20 százaléka mérnök. A techniku
sok számára egyébként a MTESZ
keretében kívánunk tanfolyamot
szervezni.

cu

A Ládaipari Vállalat nagykőrösi telepén
szakszerűek, jók a máglyaalapok, de
egyrészt a gyomtalanításra, másrészt a
felszabadult alátétgerendák kicserélésé
re, felfrissítésére is nagyobb súlyt kel
lene helyezni.

te-le^eUv

A.
nagyrészt import fenyő fűrészáru
ideiglenes tárolása nagyobb gondosságot
igényelne, mint amilyenről a képen lát
ható rakat tanúskodik. A felvétel a Lá
daipari Vállalat szegedi telepén készült.

Ez a 250 KVA teljesítményű áramfejlesz
tő generátor 1952-ben indult vándordí
jára a Szegedi Falemezgyárból. Először a
FURLEM-be, majd onnan a szolnoki fű
részüzemhez került s 1955. végén szeren
csésen visszaérkezett Szegedre, de most
már nem a Falemezgyárba, hanem a Lá
dagyárhoz. Nyilván az a remény táplál
ta a gépet, hogy most már beépítésre
kerül. Sajnos, csalódott, de itt legalább
megkísérelték a felhasználását. Sajnos
kiderült, hogy hiányzik a kapcsoló szek
rénye. Az értékes gép azóta is a „csil
lag garázsban”, vagyis a szabad ég alatt
várja sorsának jobbrafordulását.

A farost, valamint a rétegelt falemezek
bedolgozásánál elkerülhetetlen a szabás
maradék. De azért jó lenne, ha a Láda
ipari Vállalat budapesti telepén ezt is
szakszerűbben tárolnák.
(Balogh József felvételei)
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CSEMETEKERT A DUNA KÖZEPÉN
EZ A SZIGET, amelyen most ál
lunk, néhány évtizeddel ezelőtt még
nem létezett. Hatvan-hetven eszten
deje még a Duna hömpölygőtt a he
lyén, legföljebb egy kis homokzá-

A szalmával takart fehérnyár-vetés ön
tözése június elején.

tony jelezte, hogy sziget van szüle
tőben. Úgy gondoljuk tehát, hogy
nehezen lehetett volna kedvezőbb
helyet választani nyárcsemetekert,
nyáranyatelep és fajtakísérleti telep
számára.
— így van ez csakugyan? — kér
dezzük Kis Tóth Tamástól a tol
nai erdészet csemetekertjének ta
pasztalt kezelőjétől.
— Kétségtelenül kedvezőek a ta
lajadottságok, de azért csupán erre
nem
támaszkodhatunk.
Eredmé
nyeinket elsősorban az alapos talajművelésnek, a csemeték gondos ápo
lásának és az öntözésnek köszönhet
jük.
MEGGYŐZŐDHETTÜNK
róla,
hogy ez így is van. De azért két kö
rülmény különösen igazolni látszott
azt is, hogy az egykori Dunamederben kedvezőbbek a vegetáció felté
telei. Az öreg folyam 1956. tavaszán
támadásra indult a sziget ellen, je
ges árral akarta visszahódítani egy
kori birodalmát. Háznagyságú jég
tömbök tarolták le az ÉRTI fajta
összehasonlító telepének 5—6 éves
állományát. A veszteség igen érzé
kenynek látszott, hiszen a 4 hek
tárnyi kísérleti területen mintegy 60
féle nyárfajta állt megfigyelés alatt.
A valósággal leborotvált állományt
a jeges ár elvonulása után tőre vág
ták. Az állományon ma már senki
sem venné észre a négy év előtti
pusztítást: már meghozta azt a növedéket, amit egyébként is hozott

volna, vagyis magasságban és át
mérőben egyaránt utolérte önmagát.
A kert hat hektáros nemes
nyár anyatelepe szintén a ve
getációra kedvező körülményekre
utal. Az anyatelepet hat évvel ez
előtt létesítették s az ma is olyan
minőségű és mennyiségű szapor tó
anyagot ad, hogy még három-négy
évig fent lehet tartani. A hat hek
tárnyi anyatelepről kétmillió dug
ványt termelnek.
A FEHÉRNYÁR a 30 hektáros
kert dédelgetett kedvence.
— A fehérnyáron áll vagy bukik
a csemetekert — mondja Kis Tóth
Tamás — s ez indokolttá teszi, hogy
az egész kert valósággal a fehérnyár
körül forog. Sőt, a fehérnyármag
gyűjtésének időszakában az egész
gazdaság talpon van. A fehérnyár
rendkívül kényes, a maggyűjtéstől a
csemetekiemelésig úgy kell dajkálni,

A fehérnyárcsemeték szeptember végén

mint a legkényesebb csecsemőt. A
dajkálás a maggyűjtésnél kezdődik.
Az április közepén, de legkésőbb
május elején érő magokat sem ko
rán, sem későn nem szabad gyűj
teni. A mag ágyát szeretetteljes
gonddal kell előkészíteni.
A kertben nagy területű ugart lát
tunk, amelybe majd jövő tavasszal
fehérnyárat vetnek. A talaj már
most olyan porhanyósnak tűnt, hogy
szerintünk akár azonnal vetni lehe
tett volna bele. Kis Tóth Kálmán
mosolyogva magyarázta meg, hogy
ettől még nagyon messze vannak.
Igaz ugyan, hogy az ugart már két
szer felszántották, de novemberben
még mélyszántó ekével is végigmen
nek rajta, tavasszal pedig kultivátorral porhanyítják s egyszersmind
gyomtalanítják, utána pedig simítózzák s csak azután következhet a ve

tés. Még pedig külön erre a célra,
Kis Tóth Tamás újítása szerint át
alakított, horony nyomó
tárcsával
felszerelt vetőgéppel.
— Mintha hamuba vetnénk, olyan
porhanyósnak kell lenni a talajnak
— jegyzi meg a csemetekert gaz
dája, ujjai között lisztszerűvé morzsolgatva egy rögöt. De persze azzal,
hogy ha a fehérnyármag végre a
földbe kerül, még koránt sincs el
vetve a gondja. Ekkor lép üzembe
az öntöző szivattyú. Ágyúrend
szerű öntözőberendezéssel május fo
lyamán naponta háromszor, június
ban pedig kétszer öntözik a fehér
nyár-táblákat. Júliusban már csak
egyszer kap vizet a nyárcsemete, de
kiadósán, hogy a gyökerei erősöd
jenek. Augusztusban beszüntetik az
öntözést.
Közben természetesen nem sza
bad megfeledkezni az ápolásról sem.
A csemetekerti munkákat a magve
téstől kezdve a sorközi ápoláson ke
resztül a kiemelésig 90 százalékban
géppel végzik, de a kényesebb
műveleteket még nem merik a gép
re bízni. A magágyi csemetéket
minden alkalommal kézzel gyomta
lanítják.
A KIEMELÉS UTÁN a kívülálló
szemlélő azt mondaná: no, hála is
tennek, ezen is túl vagyunk, most
már csak hadd vigyék ezeket a ké
nyes csemete-kisasszonyokat. Pedig
a gondosságot még ekkor sem sza-

Kis Tóth Tamás csemetekertkezelő és
Juharos Lajos erdészetvezető a nyáranyatelep előtt.

bad szögre
veszhet az
A kiemelt
melni kell,

akasztani, mert kárbaegész addigi vesződség.
csemetéket azonnal ver
a vermelésből egyenesen

Panorámakép a tolnaszigeti csemetekertről. Az 1,3 hektáros táblákra osztott kertet 300 méterenként 8 méter széles szélvédő erdő
sávok tagolják szét. Az épület előtt fehérnyárcsemete tábla. Az előkészített ugarba tavasszal fehérnyármagot vetnek. A kép jobb
oldalán nemesnyárcsemete táblák húzódnak.
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A csemetekert egyik, erdősávtól erdősávig terjedő részlete
(Michalovszky István felvételei)

gépkocsiba rakni, szállítás közben
nedves ruhával letakarni s lerakás
után ismét azonnal elvermelni. Az

ültetés pillanatáig meg kell őrizni a
csemete gyökérzetének nedvességét,
ezért az ültetés helyén is vödörben

vagy nedves földdel bélelt kosár
ban* kell tárolni.
Miután így végigkövettük a fehémy ár csemete útját, nézzük meg
először azt, hogy hová kerül végül
is, azután pedig, hogy meghálálja-e
az aprólékos gondoskodást?
— A gazdaság területén igen sok
olyan termőhely van, amely csak a
fehémyárnak kedvez. Elsősorban az
ártérre és az Alföldre kerül fehérnyár. Az idén három hektáron ne
veltünk fehémyárat, egy-egy hek
tárról 400 000 csemetét emelünk ki.
Tehár bátran mondhatjuk, hogy
meghálálja a fáradságot. Általában
a fehérnyár 10 százalékos eredmény
javulást hozott s körülbelül ilyen
százalékarányban mutatkozott ered
ményjavulás a nemesnyárnál, vala
mint a tölgynél, a szilnél, a diónál,
az akácnál, a juharoknál. Ez azt je
lenti, hogy a tervezett 68 000 forin
tos veszteség helyett mintegy 50 000
forintos nyereséggel, tehát 118 000
forintos eredményjavulással
zárjuk az évet. Persze, végleges
eredményről csak akkor beszélhe
tünk, ha túl leszünk a kétmillió cse
mete, a 25 000 suháng kiemelésén
és a kétmilliónyi simadugvány vá
gásán — mondja búcsúzóul Kis
Tóth Tamás.
B. K.

j/z erdőgazdasági igazgatók és főmérnökök továbbképző tanfolyama
Szeptember második felében bo
nyolították le Kőkapun az erdőgaz
dasági igazgatók és főmérnökök tan
folyamát. A tanfolyam — néhány
előadási téma kivételével — az er
dészeti kutatás feladatait és leg
újabb eredményeit ismertette. A be
vezető előadást Partos Gyű1 a, az
Erdészeti Tudományos Intézet közel
múltban nyugdíjba lépett igazgatója
tartotta
az erdészeti kutatás
15 éves tervéről. Ezt követte Béky
Albertnek, a soproni erdőgazdaság
főmérnökének előadása az erdőmű
velés új elszámolási rendjéről.
Ugyancsak még az első napon
hangzott el Ma j er Antal és dr. Ba
bos Imre, az ÉRTI osztályvezetői
nek előadása az erdőtípus- és termőhelyfeltárás gyakorlati bevezeté
sének problémáiról, különös tekin
tettel
a nyárfélék
telepítésére
alkalmas
területek
számbavételére. Egyúttal az erdőés termőhelytípusok meghatározá
sára szolgáló útmutató is megvita
tásra került.
A tanfolyam második napján
P a p p László, az ÉRTI tudományos
munkatársa az erdőgazdasági csemetekertek
felülvizsgálata
során

szerzett tapasztalatokról számolt be.
Majd K o p e c k y Ferenc, a sár
vári kísérleti állomás vezetője adott
tájékoztatót
a nyárszaporító anyag
termelésének időszerű kérdéseiről.
B e n c z e Lajos, a soproni erdővé
delmi állomás vezetője a vadkár
elhárítás mai helyzetéről tartott
összefoglaló előadást, Szilágyi
László, az ÉRTI tudományos mun
katársa a nyárfabetegségek elleni
védekezés kérdéseivel foglalkozott.
Harmadik napon D é r f ö 1 d i Antal
osztályvezető egy síkvidéki tölgy
szálerdőben végzett tarvágásos
fakitermelés
újszerű munkaszervezéséről tartott
beszámolót. Utána Szász Tibor, az
ÉRTI tudományos munkatársa a bá
nyadeszka- és a szőlőkaró-termelés
új termelési technológiáit, azoknak
gazdasági kihatásait és a kapcsola-

AZ ERDŐ
MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÄRA:
egy évre 60 Ft, félévre 30 Ft

tos átszámítási tényezőket ismertette.
Aznap délután Szepesi László, az
ÉRTI igazgatóhelyettese a traktoros
faanyagmozgatás munkaszervezésé
ről tartott előadást és Huszár
Endre, az ÉRTI tudományos munka
társa a felújítóvágásokban folyó
sodronyköteles közelítés
módszereiről adott tájékoztatót. Vé
gül Fritsch Antal OEF osztály
vezető A szállítások tervezése és
szervezése az új közlekedéspolitika
szemléletében címmel tartott elő
adást.
A tanfolyam záró napján dr. Ba
lassa Gyula miniszterhelyettes a
hároméves terv eredményeit és

a második ötéves terv
főbb célkitűzéseit foglalta össze,
majd dr. Keresztesi Béla, az
OEF vezetőjének helyettese az erdő
gazdaság 15 éves távlati fejlesztési
tervéről adott tájékoztatót.
Az előadásokat konzultációk kö
vették. A nagy pontossággal lebo
nyolított tanfolyam nagymértékben
elősegítette, hogy az erdőgazdaságok
vezetői közvetlenül megismerjék az
erdészeti kutatás problémáit és azo
kat a lehetőségeket, amelyeket a tu
dományos eredményeknek és a gya
korlatnak az összekapcsolása jelent.
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Törzsgárda
a Budapesti Fűrészeknél
Mint a vízbedobott kő nyomán a
hullámok, úgy gyűrűzik szét a ma
gyar iparban a Ruggyantaárugyár
nagyszerű kezdeményezése: a törzs
gárda mozgalom. Mert melyik válla
lati vezetőnek nem okoz gondot a
munkaerővándorlás? Mindegyiknek.
Persze a mozgalom nem csodaszer,
amely megszünteti a fluktuációt, ha
nem olyan eszköz, amellyel ha él
ni tudunk, komoly eredményeket
hozhat. Prazsák János, a Budapesti
Fűrészek igazgatója rögtön felismer
te ezt, amikor egyszer a Ruggyantaárugyárban járt, és hazaérkezése
után a párt- és szakszervezeti veze
tőség támogatásával azonnal megin
dította a szervezést.
Mi is az a törzsgárda mozgalom?
Lényegében a vállalati törzsgárda,
vagyis a régi, a vállalathoz hű dolgo
zók célszerű tömörítése. Törzsgárda
ugyanis minden üzemben van, de
teljesen felolvad az összes dolgozók
tömegében. Ilyen helyen a vállalat
vezetés nem tud a törzsgárdára, mint
kézzel fogható erőre támaszkodni,
mert megfoghatatlan. Pedig ez a
törzsgárda él, létezik, sőt minden
vállalatnál a terhek zömét viseli. A
feladatok teljesítésében elsősorban a
törzsgárdára lehet számítani. A váJ
lalatvezetésnek tehát fontos érdeke,
hogy minél több dolgozó „régi” dol
gozó legyen, minél kisebb legyen a
létszámcsere, azaz minél nagyobb
erőt képviseljen a törzsgárda. Meg
fordítva: a „régi” dolgozónak is érez
nie kell, hogy a vállalat az övé, sőt
inkább az övé, mint azé, aki kevésbé
régen van ott, és neki ezért a hű
ségért olyan anyagi és erkölcsi meg
becsülés jár (feltéve, hogy egyébként
is érdemes rá!), amelynek elérése
vonzó a fiatalabb dolgozók számára
is. A vállalati törzsgárda mozgalom
tehát éppen e kettős célt kívánja ki
elégíteni: egyrészt a dolgozók meg
tartása és tömörítése a vállalati fel
adatok megvalósítására, másrészt a
vállalat hű dolgozóinak olyan er
kölcsi és anyagi megbecsülése, ame
lyet mások nem élveznek.
Hogyan szervezték a Budapesti Fű
részek a mozgalmat? A Budapesti Fű
részek vezetősége mindenekelőtt egy
alapszabályt dolgozott ki. Ezt széles
körű megvitatásra bocsátották. Az
elfogadott alapszabály szerint törzs
gárda tag lehet és bronz jelvényt
kap, aki három éve a vállalatnál
dolgozik, munkáját jól végzi és sem
emberi, sem politikai magatartása
kifogás alá nem esik. Aki négy éve
dolgozik, az ezüst, aki hat éve, az
arany jelvényt kap. Minthogy azon
ban a cél nem a forma volt, a válla
latnál nem elégedtek meg a jelvény
osztással. Ezért az alapszabály elő
írja a törzsgárda tagok jogait és kö
telességeit. A jogok közé tartozik
például, hogy jutalomban, előlépte
tésben, fizetésemelésben, kitüntetés
ben, külföldi üdültetésben elsősor

ban a törzsgárda tagjai részesülnek;
a kötelességek közé tartozik viszont
minden területen a példamutatás.
Az évek alapján összeállított listá
kat egy-egy, üzemenként felállított
„törzsgárda bizottság” vitatta meg,
és e bizottság tett javaslatot a ter
melési tanácskozásnak, ahol a dolgo
zók a javaslatokat megvitatták. A
bizottság mindig a három-három leg
régibb dolgozóból állt, akik az em
bereket jól ismerték. Bizony volt
olyan dolgozó, akinek az évek alap
ján járt volna a törzsgárda jelvény,
de nem kapta meg, mert a bizottság
nem javasolta, sőt olyan is, akit a
dolgozók nem fogadtak el.
A demokratikus módon felvett

törzsgárda tagok az augusztus 20-i
ünnepségeken vették át először a
tetszetős jelvényeket. Most még nem
voltak sokan, bár a fokozatok eléré
séhez szükséges idő jóval kevesebb,
mint más iparágakban. Az 1200 dol
gozó közül 119-en kaptak bronz,
121-en ezüst és 303-an arany jel
vényt. Ez is azt jelzi azonban, hogy
milyen fontos szerepe lehet ennek a
mozgalomnak az iparban, ha felka
roljuk.
A Budapesti Fűrészeknél most már
minden év augusztus 20-án új bronz,
ezüst és arany jelvényeket osztanak.
És ha a vállalatvezetőség, valamint
a társadalmi szervek valóban életet
öntenek ebbe a mozgalomba, akkor
elérjük azt, hogy a dolgozók 55—60
százaléka a törzsgárdához tartozik
majd, sőt talán azt is, hogy a foko
zatok eléréséhez szükséges éveket
felemeljük.

Az élüzem címért küzdenek
Győrött
A győri erdőgazdaság üzemi ta
nácsa legutóbb értékelte a felszaba
dulási munkaverseny időközi állását
és ezzel kapcsolatosan a legjobb er
dészet címért folyó versenyt. A ne
gyedévenként vándorló
verseny
zászló ezúttal a győri erdészet dolgo
zóihoz került — 4000 forint jutalom
mal.
— Hogyan áll az erdőgazdaság
egésze a felszabadulási vállalások
teljesítésével? — tesszük fel a kér
dést Máté Károlynak, a szakszerve
zeti bizottság titkárának.
— A vállalást lényegében tejesítet-

tűk — válaszolja — és egyes részle
teiben túl is teljesítjük. 500 köbmé
ter többletet vállaltunk fürészrönkből és közel 1600 köbmétert teljesí
tettünk. A motorfűrészek teljesítmé
nyének 25 százalékos emelését vál
laltuk és — bár a végső adatok még
nem állnak rendelkezésünkre — azt
hiszem közel járunk az 56 százalék
hoz.
— Milyen mértékben tettek eleget
a tsz-mozgalom erősítésére tett vál
lalásuknak?
A kérdésre Káráll János főmérnök
válaszol, aki maga vette kezébe ezt a
fontos ügyet:
— A szerfás épületanyag biztosítá
sában eredeti tervünk ötszörösét tel
jesítettük és 100 garnitúra állatférő
helyet biztosítottunk. Ezt az ütemet
az új gazdasági évben is tartani sze
retnénk.
Ezenkívül vállalásunkat
túlteljesítve 90 köbméter kerékanya
got biztosítottunk a tsz-ek szekér
javításaihoz. Folyamatosan segítjük
a tsz-ek fásítási terveinek elkészíté
sét és kivitelezését is. A tavaszi szá
razság miatt egyes termelőszövetke
zetekben takarmányhiány mutatko
zott. Gyors segítségként mintegy 200
kát. hold rét termését adtuk át a rá
szorultaknak. Jó munkánkért az
OEF vezetője dicséretben és elisme
résben részesítette gazdaságunkat.
— S pénzügyileg hogyan zárják a
gazdasági évet?
— Teljesíteni fogjuk legnehezebb
vállalásunkat: a nyereség fokozását.
Pedig a tervezett 5 810 000 forintos
nyereségre még további 330 000 fo
rintot is vállaltunk, ennek teljesítése,
esetleg túlteljesítése nem kicsiny do
log — válaszol Káráll főmérnök.
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IFAÄN YAGVÉIDIEILIEMI
Küzdelem a fapusztító gombák ellen
Köztudomású, hogy nagyarányú
fabehozatalra szorulunk és a kör
nyező államok között fában a leg
szegényebbek vagyunk. Ezért van
nagy jelentőségük a fapótló, úgy
nevezett műfaanyag oknak — for-

ugyan betonaljakkal, köztudo
mású azonban, hogy a fából ké
szült talpfa rugalmasabb, kevésbé
rideg, dinamikus igénybevételre
megfelelőbb és az előírt konzer
válás után tartósabb is.
A faanyagokat tehát csak rész

nem balesetveszélyt is jelent. A
mezőgazdasági épületek tetőszékei
ugyancsak az idő előtti pusztulás
nak vannak kitéve, ha nem törté
nik időben gondoskodás a károso
dás elhatárolásáról és megszünte-

ben pótolhatjuk műfával vagy
szervetlen anyagokkal. Faanyag

Rönkök vörös-revesedése

gácslapok, farostlemezek — ame
lyeknek gyártása és alkalmazása
már igen jelentős lépés faellátá
sunk helyzetének javításában. A
bútoriparban, a járműiparban, az
épületekben a belső terek kikép
zésére nagy segítséget jelentenek
ezek az anyagok, de sok felhaszná
lási területen a természetes fa alig
vagy egyáltalán nem nélkülöz
hető. Az épületasztalos- és az épü
letburkoló-ipar, a bányászat, a
közlekedés, a mezőgazdaság, az
erőművek, a hírközlés,, a vegyes
faipar által felhasznált választéko
kat alig lehet más anyagokkal he
lyettesíteni. így például a lakások
ajtó- és ablakszerkezetéhez a fa
még éppúgy nélkülözhetetlen,
mint a lakószobák padlóburkola
tához. A vasúti talpfák pótolhatók

gazdálkodásunk ezért is kívánja
meg a faanyagvédelmi intézkedé
seket, amelyekkel meghosszabbít
hatjuk a felhasznált fa élettarta
mát.
Rá kell mutatnunk elsősorban
a fapusztító gombák károsítására.
Ezek már az erdei rakodókon, to
vábbá a rönktereken is észlelhe
tők. A rönkök vörös revesedése az
ebből előállított fűrészáru műszaki

téséről. Példaként említhetjük az
erőművek hűtőtornyait, amelyek
nek karbantartása évente mintegy
20 millió forintba kerül. A buda
pesti lakóépületek födémgerendái
nak kicserélése évi 40—50 millió
forintot emészt fel.

Padlóburkolati faanyagok idő előtti
pusztulása

felhasználhatóságát, tehát keres
kedelmi értékét jelentősen csök
kenti. Ugyanez vonatkozik a szijácskorhadásra is, amit szintén fa
pusztító gombák okoznak.

biztosító támfák, pillérfák gombafertözöttsége nemcsak több fa fel
fapusztító

gombákkal

Mindezek a károk — amelyeket
csak röviden érintettünk — elke
rülhetők vagy a minimumra csök
kenthetők a fokozottabb faanyag
védelemmel, a védelem ellenőrzé
sével, a károk idejekorán való fel
ismerésével annál is inkább, mert
a

faanyag-védelemről

érvényes

A fenyő fűrészáru elgombásodása rendkívül nagy károkat
okozhat az épületekben. Az elgombásodott lakások helyreállí

tása súlyos költséggel és a lakók
kényszerű kiköltöztetésével jár. A
födémgerendák elkorhadása pedig
életveszélyes állapotokat idézhet
elő.
Az iparifa idő előtti pusztulása
újabb faanyagok beépítését teszi
szükségessé. A bányavájatokat

Szijács-korhadás

Beépített bányafa gombásodása és
pusztulása

használását teszi szükségessé, ha

Mezőgazdasági épület tetőszékének
gombásodása

intézkednek.
Az
első lépés, hogy ezeknek a rendel
kezéseknek érvényt szerezzünk.

rendelkezések

Bálint Gyula

Faipari Kutató Intézet
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A faipar új nagy beruházásai
Az Országos Erdészeti Főigazgatóság irányítása
alá tartozó faipari üzemeknek még a felszabadulás
előtti időkből örökölt igen rossz műszaki állapot
ban levő gépparkja és épületei súlyos terhet és nagy
feladatokat rónak az iparág valamennyi dolgozó
jára. E kedvezőtlen adottságok között jelentkezett
és jelentkezik ma is első és közvetlen kívánalom
ként az a feladat, hogy a fejlődő népgazdaság min
den területén ki kell elégíteni mind mennyiségi,
mind minőségi vonatkozásban az iparág termékei
iránt jelentkező, egyre fokozódó igényeket. Mindezideig sikerült nagyjából ezeket az igényeket ki
elégíteni az üzemek fizikai és műszaki dolgozóinak
rendkívüli munka lendületével és erőfeszítése segít
ségével.

E célkitűzéseknek megfelelően az Országos Er
dészeti Főigazgatóság elhatározta a Délmagyaror
szági Fűrészek barcsi fűrészüzemének a rekon
strukcióját, a Szegedi Falemezgyárban furnér-üzem
létesítését, valamint a Ládaipari Vállalat újszegedi
és nagykőrösi telepén új üzemrészek létesítését a

hasítással való ládaléc-termelés megoldására. Ezek
kel a beruházásokkal egyidőben folyik tovább a
Mohácsi Farostlemezgyár II. lépcsőjének építése.

Komplex kombinátok

Már az 1950-es évek elején nyilvánvalóvá vált,
hogy a népgazdaság egyéb területein megindult
nagyarányú műszaki fejlesztési munkák szüksé
gessé teszik a mi üzemeink rekonstrukcióját is és
új üzemek építését. Különös súllyal jelentkezett ez
a kérdés azért, mert a faipar elmaradása a világ
színvonaltól igen fájdalmasan érezhető volt. Éppen
ezért nagyszabású elgondolások születtek, amelyek
célul tűzték ki a fűrész- és lemezipari üzemek re
konstrukcióját, komplex fafeldolgozó kombinátok
létesítését.

Ezeknek az elgondolásoknak alapján született
a Nyugatmagyarországi Fűrészek szombathelyi for-

gácslemez-üzeme és az ottani fűrészüzem rekon
strukciója, valamint az ipar másik büszkeségének,
a Mohácsi Farostlemezgyárnak az építkezése. Közben
az iparfejlesztésre vonatkozó átfogó elgondolások
módosultak, de a rekonstrukció végrehajtása fű-

A szegedi koronghasító üzemépülete, mellette az anyag elő
készítésére szolgáló gőzölő aknasor

részüzemeinkben továbbra is sürgető szükségesség
maradt, s ugyanígy a népgazdasági igények kielé
gítése a lemezipar termékei tekintetében, továbbá
olyan üzemek létesítése, amelyek korszerűen, a fa
anyag-takarékosság elveinek következetes érvénye
sítésével az alacsonyabb minőségű alapanyagból is
gazdaságosan termelnek.

A vasbeton alaplemez vasszerelése a Barcsi Fűrészüzem
rekonstrukcióján

A barcsi rekonstrukció

Az Erdőgazdaság és Faipar többször foglalko
zott már a mohácsi építkezéssel, de kevés szó esett
még a faipar többi nagy beruházásáról. Most ezek
ről kívánunk beszámolni.
A barcsi fűrészüzemi rekonstrukciót régóta in
dokolttá tette az, hogy a még a múlt század végén
létesített üzem faszerkezetű fűrészcsarnoka mármár összedőléssel fenyegetett. Az 1959-ben elké
szült tervek alapján idén indult meg az építkezés.
Az új fűrészüzemben négy keretfűrész lesz, ame
lyek évente 50 000 köbméter lombos fűrészrönköt
dolgoznak fel. Korszerű megoldással gondoskodás
történt arról, hogy a rönkből kivágásra került szel
vények előrajzolása és manipulálása a keretfűrész
után azonnal megtörténhessék. Az elörajzolás biz
tosítja azt a legfőbb népgazdasági célt, hogy a fű
részáru minden részét arra használják fel, amire
mérete és minősége szempontjából valóban a leg
alkalmasabb. Az anyagmozgatás az előrajzolásnál
mechanizált, a manipulálás után pedig automati
zált. A mechanizált szállító lánc biztosítja a szel
vényáru szállítását az osztályozó szintbe. Ott a szel
vényárut fafaj és vastagság szerint félautomatikusan lehet osztályozni. A kisválasztékok termelése
— amelyek volumene a parkettléc-termelés miatt
igen nagy — körfűrészekkel történik. A rönktéri
és árutéri munkák gépesítése azonban jóval kisebb
arányú.
A mintegy 13 millió forintos beruházás nagy
lendületet hozott az egész üzem munkájába. Amel
lett, hogy a régi üzemben folyik a termelés, sőt élüzemavatás is volt, az üzemvezetés és a dolgozók
15
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lelkes vállalásai, eredményes munkája lehetővé
tette, hogy a beruházási programon túlmenőért a
parkettaüzem

rekonstrukciója idén befejeződjék.

Ha az építési munkák egyébként — főként az
anyagellátás nehézségei miatt — akadoznak is, re
méljük, hogy 1961-ben az ipar ismét egy korszerű,
nagyteljesítményű, szép új fűrészüzem munkábaállítását ünnepli. A szerzett tapasztalatok alapján pe

dig a továbbiakban mód nyílik valamennyi elavult
fűrészüzemünk rekonstrukciójára.
Korszerű furnérüzem Szegeden

A második ötéves terv során a bútoripar évi 15
millió négyzetméter színfurnért és vakfurnért igé
nyel. Jelenlegi üzemeinkben ennek csak mintegy
fele termelhető, szükségessé vált tehát új furnér
termelő üzemek létesítése. A választás elsősorban
Szegedre esett, mert ott az üzemtelepítés céljára
már meglevő épület állt rendelkezésre. Tavaly el
is készült a beruházási program és még az év vége
előtt a műszaki tervek is készen voltak. A kivite
lezés ez évben indult meg. A mintegy 10 millió fo
rintos beruházás azonban nehézségekkel jár, külö)0(>0 0-0 0O0000 0 0Q0-0OO0 00<^0 00 00C^O0<W0OCX>0

nősen amiatt, hogy a késelés előtti főzéshez szüksé
ges medencék építésénél kedvezőtlenek a talajvízés alapozási adottságok. Ez a beruházás ütemét ter
mészetszerűleg nagymértékben lassítja.
A Szegedi Falemezgyár új furnérüzeme össze
sen mintegy évi 8000 köbméter importrönköt dol
goz majd fel. Jelentősebb mechanizálás vagy auto

matizálás a viszonylag alacsony anyagmennyiség
miatt nem indokolt. A termelési feladatok végre
hajtására azonban a legkorszerűbb, új feldolgozó
gépeket állítják be s így elsősorban lehetővé válik
egy nagyteljesítményű dobszárító alkalmazása a
színfurnér szárítására. Ez a gép igen jó hatásfokkal
dolgozik, az anyag minőségi sérelme nélkül, s az
eddigi szárítóhely-szükséglethez képest épület-tér
ben is jelentős megtakarítást tesz lehetővé. Az
üzem megindulása nagy segítséget jelent bútorter
melésünk munkája szempontjából.
Ládalécek — fürészporveszteség nélkül

A Ládaipari Vállalat megalakulása óta jelen
tősen fejlődött s ma már mind jobban megfelel an
nak a feladatának, hogy kielégítse elsősorban a
gyümölcs- és zöldségfélék szállítására szolgáló, tö
megtermeléssel előállítható ládafajták iránti igénye
ket. Ezeknek a ládaféleségeknek a hagyományos
módon való termelése azonban jelentős anyagvesz
teséggel jár, mivel a vékony, 5—10 mm vastag ele
mek 1,6—2,0 mm-es vágásréssel való hasítása nagy
fűrészpor-veszteséggel jár. Tekintettel arra, hogy
országosan mintegy 30 000 köbméterrel több láda
iránt mutatkozik igény, ennek a mennyiségnek a
termelésére olyan új üzemek létesítését irányozta
elő az OEF, amelyekben a lécek vastagsági kialakí
tását már nem fűrészeléssel, hanem hasítással vég
zik s így a fűrészpor-veszteség kiküszöbölésével je
lentős anyagmegtakarítást érhetnek el.
A Ládaipari Vállalat újszegedi telepén már

meglevő épületben helyezték el az új hasítógépet
s a feldolgozáshoz szükséges többi gépet. A mintegy
6 millió forintos beruházás remélhetően még idén
befejeződik s 1961-ben megindulhat a próbaüzeme
lés, amelynek természetesen kezdetben még több
kérdést .kell tisztáznia az új termelési módszerrel
kapcsolatban.
A nagykőrösi üzem bővített üzemterületén az
új szegedi üzemhez hasonló kapacitású és technoló
giájú ládaüzem létesítésének előkészületei folynak.
A mintegy 10 millió forintos beruházás a tervek sze
rint nemcsak közvetlen termelési, de minden szem
pontból méltó lesz arra, hogy megvalósulása után
az ipar büszke legyen rá. Az építkezés lényegében
1961-ben indul meg.
*

Mindezekből látható, hogy a faipar műszaki fej
lesztési feladatai nem kicsinyek. Ha biztatóak is az
eddig elért eredmények, az ipar valamennyi dolgo
zójának közös munkájára és segítségére van szük
ség, hogy a megkezdett beruházások sikerrel feje

ződjenek be.
Fák a tóparton (Fáy Dezső tusrajza)

Dessewfy Imre
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VI. Az új erdészház-telep építési költsége
és annak kihatásai
Befejező közlemény
Az előző pontban ismertetett ter
vezési program adatai szerint a ven
dégszoba nélküli erdészház-típus
hasznos alapterülete — vagyis az öszszes helyiségeknek a vakolatlan fal
síkok között mért együttes alapterü
lete — 73 m2. Az utóbbi években leg
gyakrabban használt típusterveknél
ez az érték átlagosan 62 m2 volt, a
hasznos alapterület növekedése tehát
17,5 százalékos. A melléképület hasz
nos alapterülete 28 m2-ről 60 m2-re
bővül, a növekedés itt 114 százalékos.
Az alapterület növekedése természe
tesen kihat az építési költségekre,
közvetve tehát csökkenti az adott be
ruházási keretből évenként megépít
hető erdészlakások számát.
Az alábbiakban vizsgáljuk meg,
hogy az új erdészháztelep építése ese
tén milyen hiteltöbblettel kell szá
molnunk az eddigi típustervek sze
rint készült erdészlakások átlagosan
255 m/Ft építési költségével szem
ben. A számítás alapjául — 15 km-es
átlagos közúti szállítási távolságot
véve figyelembe — az egy légköb
méterre eső építési költség szolgál
jon, mely az 1959. és 1960. évi tényszámok szerint lakóépületeknél mint
egy 500 Ft, melléképületnél 300 Ft.
A számítások azt mutatták, hogy a
régi típustervek szerint létesített er
dészház-telep 255 m/Ft-os építési
költsége az új típusok esetén ven
dégszoba nélküli változatnál 320
m/Ft-ra, vendégszobás változatnál
pedig 360 m/Ft-ra nő. Ez azonban

nem jelenti azt, hogy a jövőben épí
tendő erdészlakások fajlagos építési
költsége minden esetben 65, illetve
105 m/Ft-tal emelkedik.
Az OEF kollégiumának határozata
értelmében ugyanis az új típustervek
alkalmazása kizárólag az erdőterüle
ten, lakott településektől távol élő
erdészek lakásépítésénél engedélyez
hető. Az eddigi adatok szerint az
évenként létesített erdészlakásoknak
kb. egyharmada ilyen, tehát a jövő
ben minden harmadik lakás épülhet
az új típustervek felhasználásával.
Az említett határozat előírja to
vábbá, hogy a típustervektől függet
lenül ezentúl minden új erdészlakás
ban biztosítani kell a házi vízvezeté
ket és a csatornázást. A villany be
vezetésére azonban — a célszerű hi
telgazdálkodás és az évenként épí
tendő lakások számának biztosítása
érdekében — csak akkor kerülhet
sor, ha a szekunder vezeték kivite
lezésére a jóváhagyott költségvetés
tartalékkerete vagy az építés során
elért megtakarítások összege fedeze
tet nyújt.
Úgy hiszem, hogy az egész erdész
társadalom megértő helyesléssel fo
gadja az említett kollégiumi határo
zatot, amely lakáshelyzetünk általá
nos javítása mellett elsősorban azok
nak az erdészeknek kíván korsze
rűbb lakáskörülményeket biztosítani,
akik szolgálatuk jobb ellátása érde
kében vállalják az erdőben való
egyedülélést.

VII. Válasz a hozzászólásokra és összefoglalás
Az ismétlések elkerülése végett a
korábbi számokban közölt hozzászó
lásokra adandó válaszomban és öszszefoglalómban nem térek ki az
olyan jellegű javaslatokra és megol
dási módozatokra, amelyekre az elő
zőkben ismertetett tervezési program
egyértelműen megadja a kielégítő
feleletet. Inkább azokkal a javasla
tokkal foglalkozom, amelyek költség
kihatásaik miatt vagy egyéb okokból
kifolyólag nem érvényesíthetők az új
erdészház megtervezése során.
Elöljáróban rá kell mutatnom a
vitaindító cikknek arra a hiányos
ságára, hogy nem hívta fel a figyel
met az egyik legdöntőbb tényezőre, a
korszerűsítéssel járó többletkiadások
fontosságára. Véleményem szerint ez
eredményezte, hogy a közölt vála
szokban szereplő javaslatok, kíván
ságok általában túlzottak voltak, s
olyan igényeket támasztottak, me
lyek kielégítése erősen veszélyeztet
né az évenként építhető lakások szá
mát. Az erdészet vonatkozásában is
áll ugyanis az a tétel, hogy a ren
delkezésre álló anyagi erőforrások

gazdaságos felhasználásával elsősor
ban sok lakást kell építenünk, s
ezért minőségi tekintetben mérték
tartónak kell lennünk.
Elsőnek Borvendég Sándor vetette
fel a külön iroda szükségességét,
amely valamennyi cikkben általáno
san jelentkező igény volt. Ezzel kap
csolatban az a véleményem, hogy az
új erdészházaknak elsősorban a lakás,
tehát az étkezés, főzés, alvás, tisztál
kodás, pihenés, gyermeknevelés stb.
funkcióit kell kielégíteni és ez nem
oldható meg másként, mint a külön
iroda rovására. Az alapterület növe
lésével járó 1900 Ft/m2 költségtöbb
let mellett meggondolandó, hogy fel
áldozzuk-e a lakás korszerűsítésének
lehetőségét egy kevésbé kihasznál
ható külön iroda kedvéért. Az erdész
munkahelye elsősorban mégiscsak a
gondjaira bízott erdőkerület, tehát
munkaidejének legnagyobb részét a
szabadban tölti a különböző termé
szetű termelési munkák szervezésé
vel és irányításával. Viszonylag ke
vés időt igénylő írásbeli munkájának
elvégzésére lehetőség nyílik a lakó

konyha lakórészében, ahol esténként
családjától félrehúzódva, zavartala
nul dolgozhat.
Szinte egyöntetű volt a vélemény
a lakóépület részleges alápincézése
tekintetében is. Természetesen szük
séges, hogy az erdész rendelkezzék
pincével, ennek építése azonban az
alacsonyabb fajlagos költségű, ke
vésbé igényes melléképületben gaz
daságosabban megoldható. Ugyanez
vonatkozik a raktárra is.
Az épületek elektrifikálásának kér
désében egyelőre meg kell alkud
nunk a jelenlegi lehetőségekkel, mi
vel több km hosszú légvezeték épí
tése, vagy bővizű patakok esetén a
Vízvári Ferenc által említett törpe
vízierőmű létesítése az aránytalanul
magas építési költségek miatt kivi
hetetlen. Egyetlen megoldásként ma
az agregátorral való áramfejlesztés
kínálkozik, bár az üzemeltetési költ
sége miatt nem kifizetődő.
Nagyon jó gondolat Vízvári Ferenc
részéről az egyes telepítésű erdész
házaknak üzemi telefonnal való ellá
tása, mely élet- és vagyonvédelmi,
kezelési, szolgálati és egyéb okok
miatt rendkívül fontos. A telefonépí
tés azonban nem szociális, hanem
fejlesztési jellegű beruházás, ezért az
OEF a lakáskorszerűsítéstől elvá
lasztva, külön kérdésként kezeli és
kívánja megoldani.
Az erdészlakások telepítésének al
ternatív jellege — vagyis hogy benn
a faluban vagy kint az erdőben épít
kezzünk — valóban fennáll, és ezt
nem lehet általánosan alkalmazandó
előírásokkal szabályozni. Egyedülálló
volt Kiss Ferencnek az a javaslata,
amelyben erdészkolóniák építését ja
vasolja, lehetőleg emeletes lakóépü
letekkel. Sajnos nem vagyunk még
olyan helyzetben, hogy a gépkezelők
nek, állandó szakmunkásoknak és
egyéb fizikai munkavállalóknak is
lakást építhetnénk. Egyes erdőgazda
ságok az elmúlt esztendőkben tettek
ilyen kezdeményzést, hitelt azonban
nem lehetett rá biztosítani. Űj er
dészkolóniák létesítésére majd csak
akkor kerülhet sor, ha erdészeink
lakásgondján már könnyítettünk. Te
hát távlati célként feltétlenül helyes
az elképzelés, de csak szabadon álló
és földszintes épületekkel.
Az egyes cikkekben ajánlott alap
rajzok közül a valkói erdészházé vi
szonylag a legsikerültebb, bár magán
viseli a típusterv átalakításából adó
dó kényszermegoldás bélyegét. Kifo
gásolható az előszoba kis alapterü
lete, melyből négy ajtó nyílik és a
megmaradó szabad falfelület még
fali fogas elhelyezését sem teszi le
hetővé s vidéki viszonylatban a
kamra, valamint a lakókonyha alap
területe is elégtelen. A melléképület
alaprajza az egyes helyiségeknek
egy vonalban történő elhelyezése
miatt kevésbé mondható korszerű
nek, mint a lakóház, s emellett nagy

17
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

falfelületei és — a fénykép után
ítélve — túlméretezett tetőszerkezete
miatt sem lehet gazdaságos.
A lakóháznak Vízvári Ferenc által
javasolt alaprajzi elrendezése már
korántsem olyan praktikus. A szobák
megközelítése nehézkes, a nagyszoba
megvilágítása nem kielégítő, s a
kamra alapterülete itt sem elégséges
A szekrényszoba alkalmazása mellett
indokolatlan a szobák nagy alapte
rülete (274-16 m2). A Holy Zoltán
ajánlotta alaprajz a nagy alapterület
(raktár és iroda nélkül is 100 m2) el
lenére sem kielégítő. Túlméretezettségére jellemző, hogy a kamra, a
terasz, a fürdőszoba és az előszoba,
tehát a mellékhelyiségek együttes te
rülete 47 m2, vagyis ugyanannyi,
mint az országos viszonylatban épí
tendő lakások átlagos összterülete.
Kifogásolható továbbá a fürdőszoba
közvetlen világításának és szellőzé
sének a hiánya is.
A közölt vázrajzokra általánosság
ban vonatkozik az a megállapításom,
hogy egy viszonylag jól megoldott
alaprajz önmagában még nem elég,
még mindig nyílt kérdés marad az
egyes épületszerkezetek gazdaságos
és műszakilag helyes megoldása (te
herhordó falak megválasztása, fö
démgerendák kiosztása, nyílászáró
szerkezetek elhelyezése stb.), az

egyes helyiségek célszerű bebútorozhatósága, az épület tájolása, a hom
lokzat gondos megtervezése és végül,
de nem utolsósorban az építési költ
ségek alakulása. Éppen a felsorolt
követelmények sokrétűsége miatt
nem lett volna célravezető nyilvános
tervpályázatot kiírni az erdészháztelep típustervezésére, mivel a funk
cionális szükségletek ismerete mel
lett sokéves tervezői gyakorlat is
szükséges ahhoz, hogy valóban a mi
viszonyainknak megfelelő tervek
szülessenek; s hogy a készülő tervek
valóban ilyenek lesznek, arra bizto
síték az, hogy az Építésügyi Minisz
térium az OEF javaslatára az Erdő
gazdasági Tervező Irodát jelölte ki
a típustervek kidolgozására.
Befejezésül ismételten köszönetét
kell mondanom az Erdőgazdaság és
Faipar szerkesztőségének, hogy kez
deményezésével lehetőséget adott
egyik legidőszerűbb problémánknak,
az
erdészház-telep
tervezésének
nyilvános megvitatására. Ügy vélem,
hogy a beérkezett hozzászólások —
melyek közül külön ki kell emelni
Kiss Ferenc, Beély Miklós és Deninger István jó meglátásokat tartal
mazó, értékes tanulmányait — nagy
mértékben hozzájárulnak e feladat
helyes és gazdaságos megoldásához.
Hajak Gyula
OEF főmérnök

Új fogalom a faanyagellátásban:
központi méretre szabás
Az ÉRDÉRT Vállalat Haraszti
úti telepén érdekes máglyán akadt
meg a tekintetünk. Illetve a mág
lya tulajdonképpen nem is tért el
a szokásostól, szépen, szakszerűen
építették fel, de a tetejét nem
ferdesíkú deszkatető, hanem mű

Ezekben a kísérleti célmáglyákban tároljuk, fokozott gondosság
gal, azt a fenyőfűrészárut, amely
ből majd a megadott méretű ren
deléseket teljesítjük.
Ez új fogalmat is jelent: méretre
szabott fenyőfűr észáru. Hogyan
anyagfólia fedte s erős rugók szo
született és milyen új fejezetet
rították le.
nyit faanyagellátásunkban a mé— Üjfajta máglyafedési kísér rétre szabás? Az újítás szülő
let? — fordultunk Kurcz Sándor anyja ebben az esetben is, mint
telepvezetőhöz.
• oly sok más esetben, a faanyag
— Igen — kaptuk a választ. — takarékosság. Amíg a felhasználó
üzemek, gyárak a szabványméret
ben kapták a faanyagot, s ebből
szabták le azután a számukra
megfelélő méretet, igen sok volt a
hulladék, amivel nem tudtak mit
kezdeni. Az értékes, import fenyő
fűrészárunak megközelítőleg 20
százaléka így elveszett, tűzbe
került, de nem egy üzemnél a 40
százalékot is elérte a hulladék
veszteség.
Ami az egyik üzemnél hulladék,
az a másiknál hasznos anyag le
het — okoskodtak az ÉRDÉRT ve
zetői s ma már a gyakorlat iga
zolja elgondolásuk helyességét. A
A központi méretreszabás első fázisa a
Haraszti úti, a debreceni és a szol
hosszméretre szabás

noki telepet megfelelő, korszerű
és nagy kapacitású hasító, dara
boló szalag- és körfűrész-gépekkel
szerelték fel, s a közeljövőben ha
sonló berendezést és csarnokot kap
a pestlőrinci telep is.

A győri Wilhelm Pieck Vagongyár ré
szére készül a vagon-padló az ötfejes
gyalugépen

— Mik az eddigi tapasztalatok?
— kérdeztük a Haraszti úti telepen
tett látogatásunk után Fehér Sán
dortól, az ÉRDÉRT igazgatójától.
— A múltban különösen a hajó-,
vagon- és járműgyárak, valamint
a mezőgazdasági gépgyárak dol
goztak a legnagyobb fahulladék
kal. A győri Wilhelm Pieck Va
gongyár például 38—40 milliméte
res szabványmér etet kapott s ezt
30 milliméteresre gyalulta le. De
hasonló volt a helyzet az EMAGnál, a Szállítóberendezések Gyárá
nál, a MÁV-nál és több más fel
használó üzemnél. Megközelítőleg
évente 100 000 köbméter fenyő fű
részáru válik hulladékká, ami nép
gazdaságunknak a forintvésztésé-

A svéd gyártmányú hasító fűrészen a
szabványtól eltérő vastagságú méretek
is készülnek az anyagtakarékosság
érdekében
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A méretreszabás során keletkező hulladékból kiválogatják a ládaelem termeléséhez alkalmas anyagokat. Jobb oldalon: a
hulladékanyagból készített ládaelemek kötegel

gén kívül súlyos devizamegterhe
lést is jelent.
— A központi méretre szabás
bevezetésével a hulladék nem a
felhasználó üzemeknél keletkezik,
hanem nálunk, és mi a hulladékot
is fel tudjuk használni. A faanyag
komplex felhasználásával a kis
méretű hulladékból ládaelemeket
készítünk, az egész apró hulladé
kot pedig a farost- és forgácsle
mezipar fogja hasznosítani. Ez az
év lényegében még csak kísérleti
év, de a tapasztalatok kielégítöek.
Példaképpen megemlítem, hogy a
győri Wilhelm Pieck Gyár egyik

vagontipusához
3500 köbméter
szabvány fűrészárut kívánt fel
használni, a jövő évre méretre
szabott anyagból már csak 2900
köbméterre lesz szüksége. Ez azt
jelenti, hogy a központi méretre
szabás bevezetésével csupán ennél
a gyárnál 600 köbméterrel keve
sebb anyag kerül hulladékba. A
kísérleti év tapasztalatainak fel-*
használásával
jövőre
mintegy
40 000 köbméter kötött méretű fa
anyagot, illetőleg faalkatrészt bo
csátunk a felhasználó ipar rendel
kezésére. A mennyiséget azután a

Franciaország nagy gonüga:
10 millió hektár kojar terület újraerdősítése
Franciaország erdősültsége 20.8 százalékos. A vi
szonylag jelentős erdőterületnek azonban csak a fele
részén vannak szálerdők, a terület másik fele sarjerdő
és középerdő. Az évi növedék két-három köbméter kö
zött mozog, de ebben az. átlagban szerepet játszik, hogy
Franciaországban vannak Európa legnagyobb kiterje
désű nyárfaültetvényei, amelyeknek átlagos évi növedéke 10 köbméter hektáronként. Az erdőgazdasági ter
vezés legnagyobb gondja a termelékenység növelése és
a több mint 10 millió hektár kopár terület beerdősítése, illetve újraerdősítése.

A fában szegény Anglia
300 éves erdőirtás bűneit vezekli
új erdősítéseivel
A tengeri nagyhatalommá fejlődött Anglia, hogy a
hajóépítéshez fát nyerjen, már a XVII. században hozzá
fogott gazdag erdőségeinek irtásához. Kormányai, bízva
a korlátlan behozatali lehetőségekben, nem törődtek az
erdők pusztulásával. Csupán a magánbirtokosok kezd
tek a XVIII. és XIX. században a kiirtott erdők he
lyén újat telepíteni. A két világháború azután teljesen
válságossá tette az ország faellátását és a közvéleményt

további
években
fokozatosan
emeljük s azt is tervezzük, hogy
a lombos fűrészárunál is hasonló
eljárást vezetünk be.

Végezetül a Haraszti úti telep
átvételi jegyzőkönyveibe vetettünk
egy pillantást: sehol semmi kifo
gás az átvevő vállalatok részéről.
S ez érthető is, hiszen a vállalatok
nemcsak pontosan az általuk meg
adott méretre szabott anyagot
kapják, hanem az anyag minősége
is javul, mert a gondos célmáglyázással a nedvességtartalom a szab
ványban megengedettnél is ala
csonyabb.

is rádöbbentette a hazai erdők fontosságára. Hozzáfog
tak az újraerdősítés nagy munkájához, de még hosszú
időnek kell persze eltelnie, míg Anglia olyan nagy er
dőállományt mondhat magáénak, amely biztosíthatja
az ország faellátását.

Az erdészeti maggazdálkodás új útjai
A szovjet erdészet szaklapja, a Lesznoje Hozjajsztvo
szóváteszi a mostani maggazdálkodás hiányosságait,
amelyeken javítani kell és lehet is. A magas fákról való
maggyűjtés szerinte már elavult; az emelőszerkezetek
drágák, a fák könnyen megsérülnek és a munkásokat
is baj érheti. A maggyűjtés gépesítése sem megfelelő
megoldás. A cikk szerzője azt javasolja: létesítsenek
oltványokból magtermelő plantázsokat minden kerület
2—3 erdőgazdaságában. Ezek a többi erdőgazdaságokat
is el tudnák látni jóminőségű maggal.

Tűzvédelmi övezet
a szovjet—kínai határ mentén
A Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság egyez
ményt kötött a két ország 3300 kilométeres határának
övezetében az erdőtüzek elhárítására megfelelő be
rendezések létesítésére. Az intézkedések kiterjed
nek a tűzvédelmi közös munkák megszervezésére is.
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Szeptember utolsó vasárnapján —
mint csodálatosképpen az idő járás je
lentés is helyesen „előre jelezte” —
igazi kellemes kiránduló idő volt.
Meglátszott ez a budai erdőkben is,
különösen a napsütötte hűvösvölgyi
Nagyréten. Ám egyszerre, úgy déltáj
ban, sűrű füst gomolygott végig a ha
talmas tisztáson s a rét szélén recsegve-ropogva kigyulladt az erdő.
Nem, az erdőtüzet ezúttal nem a
vasárnapi kirándulók gondatlansága
okozta — az önkéntes erdészeti tűz
oltó csapatok kétnapos versenyét
zárta be ez a gyakorlati bemutató. A
tűz félelmetes látványának természe
tesen sok nézője volt, de nem sokáig,
mert a budapesti tűzoltók percek
alatt elfojtották a „veszedelmesnek
ígérkező” erdőtüzet. És a korábban
kelő kirándulók a tüzet megelőzően
szemtanúi lehettek az erdészeti tűz
oltók többi érdekes versenypontjá
nak is: a tömlőszerelésnek, az aka
dályversenynek, ahol a kúszástól és
fatörzs-egyensúlyozástól a létra- és
kötélmászásig és az árokásásig min
den olyan gyakorlat szerepelt, amely
próbára teheti az erdészetek és fa
ipari vállalatok társadalmi tűzoltói
nak ügyességét, gyorsaságát, lélekje
lenlétét.
Az első ízben megrendezett vetél
kedés az egyes erdőgazdaságok és
iparvállalatok
társadalmi tűzoltói
között, tanúságot tett arról, hogy tűz
esetén tűzoltóink milyen felkészült
séggel és milyen gyorsasággal képe
sek eredményesen beavatkozni.
A kétnapos, elméleti és gyakorlati
versenyen 21 csapat és 52 egyéni
versenyző indult. S nem lehet könynyen eldönteni, mi volt a nehezebb
feladat: minél kevesebb hibaponttal
megfelelni az elméleti kérdésekre
vagy pedig elvégezni a fárasztó,
nagy ügyességet kívánó gyakorlato
kat. A kétnapos verseny tanulságát
dr. Vágó Ödön zárószavai foglalták
össze:

A

csapatverseny egyik feladata:
motorfecskendö szerelése.

kis

— önkéntes tűzoltóink becsületes,
jó munkát végeztek. Mindnyájuk
számára hasznos volt a verseny,
mert láthatták, milyen felkészültség
gel rendelkezik a többi csapat. Kü
lönösen dicséretre méltó az ipari vál
lalatok csapatainak jó szereplése.
Sajnálatos azonban, hogy az erdő
gazdasági csapatok nem álltak anynyira hivatásuk magaslatán, mint
ahogy elvártuk volna tőlük. Az első
hét helyezett között egyáltalán nem
találunk erdőgazdasági csapatot, csu
pán a nyolcadik helyre sikerült er
dőgazdasági csapatnak — a mecse-

Az egyik versenyző a létrán.

kieknek — bekerülni. Az erdőgazda
sági önkéntes tűzoltóknak még job
ban tudatában kell lenniök, milyen
nagy népgazdasági értékek védel
méért felelősek. Az erdei tűzkárok
csökkenése az elmúlt öt év alatt

Határidő előtt 3 és fél hónappal,
szeptember 19-én délben befejezte
hároméves tervét a Furnir és Le
mezmüvek.
o
Helikopterrel a hónyomás ellen.
Egy német erdészeti szakember ki
dolgozta a hónyomás elleni védeke
zésnek új, korszerű módszerét. A
fák koronájára rakódott nedves hó
tömegeket az állomány felett re
pülő helikopter motorjával keltett
légáramlás segítségével igyekszik el
távolítani. Ez a módszer a leginkább
veszélyeztetett rudaskori állomá
nyokban eredményes és aránylag
kis költséggel jár.

Az önkéntes tűzoltócsapatok versenye
után a budapesti tűzoltóság gyakorlati
bemutatót tartott erdőtűz oltásából.

arról tanúskodik, hogy önkéntes er
dészeti
tűzoltóink is
becsülettel
helytállnak, de az első országos ver
seny mégis arra hívja fel a figyel
met, hogy tovább kell fokozniok fel
készültségüket, taktikai tudásukat.
Ezután átadták a jutalmakat a leg
jobb helyezést elért csapatoknak és
egyéni versenyzőknek. Az OEF vándorzászlóját és a csapat tagjait meg
illető 500—500 forint pénzjutalmat a
470,18 ponttal első helyezést elért
Gyufaipari Vállalat szegedi telepé
nek csapata kapta. Második és har
madik helyen végzett a Ládaipari
Vállalat nagykőrösi telepének és az
Érdért Vállalat adonyi telepének
csapata. A két csapat serleget és
pénzjutalmat kapott. Az árokásási
versenyben első lett az egri, második
a székesfehérvári erdőgazdaság csa
pata. Az egyéni verseny első helye
zettje, Faltai László, a Mohácsi Fa
rostlemezgyár önkéntes tűzoltója 800
forint pénzjutalmat kapott. Faltai 54
másodperces eredményt ért el az
ügyességi és gyorsasági akadályver
senyben. Csathó József, a Ládaipari
Vállalat és Limpek József, a Gyufa
ipari Vállalat önkéntes tűzoltói 55,
illetve 58 másodperces eredményük
kel a második, illetve a harmadik
helyre kerültek és pénzjutalomban
részesültek.

Dr. Vágó Ödön, az OEF elnöki főosztá
lyának vezetője záróbeszédét tartja.
(MTI foto — Bartal Ferenc felvételei)

20
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

yldég egy lépéssel közelebb a gyakorlathoz...
VJ TANÉV A SOPRONI ERDÉSZETI^TECHNIKUMBAN
is lennénk Sopronban, ha
'
nem járnánk egyik lábunkkal a
múltban, a másikkal pedig a jelen
ben. Igaz, a múltat csak az öreg fa
lak idézik, az élet, amely közöttük
zajlik, a jelené és a jövőé. Mint itt,
az Erdészeti Technikumban is, ahol
a várfalak tövében a legújabb gé
pekről tanulnak, vagy Csáky generá
lis egykori házának 300 éves boltívei
alatt a legmodernebb villanytűzhe
lyeken készül 260 tanuló ebédje.
De a jelenbe, és a mind határozot
tabb körvonalakkal kibontakozó jö
vőbe úgy pillanthatunk be legjob
ban, ha megnézzük, mit és hogyan
tanulnak a jövő erdészei.
Ha a tanulás körülményeit nézzük,
bizony azzal kell kezdenünk, hogy
nem a legideálisabb kényelemben. A
hajdani Bencés-gimnázium épülete
még a nyolc osztályt sem tudja befo
gadni, két tantermet a meglehetősen
messze levő diákotthonban kellett
berendezni. Más-más épületben ju
tott csak hely a tanműhelynek és
a menzának. Szerencsére ez a szétta
goltság, — mint tapasztaltuk — nem
rontja sem a tanárok, sem a tanulók
kedvét.
Tuskó László igazgató jogos büsz■ keséggel idézi az elmúlt tanévet,
amely nemcsak a legmozgalmasabb,
hanem a legeredményesebb is volt a
technikum tízéves fennállása alatt.
Csak a főbb eseményeket említve: A
technikum a felszabadulás 15. évfor
dulójának tiszteletére bekapcsolódott
a „megye kiváló iskolája” címért
folyó versenybe. Április 4-e alkalmá
ból olyan kiállítást rendezett, ame
lyet háromezren tekintettek meg. Az
iskola falán leleplezték Kitaibel Pál
emléktábláját, annak emlékére, hogy
a világhírű természettudós 1770-től
1776-ig ezek között a falak között ta
nult. Az iskola a múlt évben szoros
együttműködésre lépett a Selmecbá
nyái erdészeti technikummal s való
színű, hogy a legközelebbi nyári üzeKI em

Firbás

Oszkár mérnök-tanár vadgazdaságtani órát tart.

mi gyakorlatot a harmadévesek Sel
mecbányán végzik, a selmecbányaiak
pedig Sopronba jönnek. A tanulók az
általuk patronált sopronkövesdi tszben 500 munkanapnak megfelelő
társadalmi munkát végeztek, a ne
gyedévesek csatlakoztak a főiskola
és a Tanulmányi Erdőgazdaság tszfásítási és üzemtervi munkájához. Az
iskola KISZ tagjai kivétel nélkül
részt vesznek a városi KlSZ-bizottság új székházának építkezésében.
És végül technikumi specialitásként
emlegetik a KISZ segítő brigádjait.
Hetenként többször 2—2 tagú brigád
keresi fel az egyedül élő öregeket, a
lányok főznek, takarítanak, a fiúk
fát vágnak, ablakot mosnak. (Záró
jelben és részrehajlás nélkül megje
gyezve: a lányok segítőkészségének
értékét emeli az a körülmény, hogy
reájuk több munka jut, lévén mind
össze nyolcán, 252 fiúval szemben.)
T íz év óta a múlt év zárult a leg■ szebb tanulmányi eredménnyel,
a pezsgő társadalmi élet ellenére —
vagy éppen azért. Igaz, mielőtt elénk

Esti élet a diákotthon klubszobájában,

tárnák az adatokat, a tanárok ismé
telten hangsúlyozzák, hogy az idén
tovább kell emelkednie az iskolaát
lagnak, de azért bátran idézhetjük a
tavalyit is: 3,15. örvendetesen ki
emelkedő a munkás és paraszt szár
mazású gyerekek tanulmányi előme
netele, akik 3,23-as, illetve 3,32-ős
átlagot értek el.
Érdemes egy kis statisztikát ide
iktatni arról, hogy hová kerültek a
tavaly végzett tanulók, ötvenen vé
geztek sikerrel, közülük hatan tanul
nak tovább, mégpedig négyen az Er
dőmérnöki Főiskolán, egy tanuló a
Kertészeti és Szőlészeti Főiskolára,
egy pedig az Agrártudományi Egye
tem gépészmérnöki karára iratkozott
be. A többi 44 tanuló közül 35 erdő
gazdaságokhoz került kihelyezésre,
kilencen pedig az ERTI-nél, az
ERDÉRT-nél, az Erdőkémiánál, a
Füriemnél és a Nyugatmagyarországi
Fűrészeknél kezdték meg a munkát.
I_ logyan indult az új tanév, milyen
' ’ intézkedések, reformok jogosít
ják fel a tanárokat arra a reményre,
hogy az idén még jobbnak kell lenni
a tanulmányi eredménynek?

A technikum tanulói fakitermelési gya
korlaton vesznek részt a hegyvidéki er
dészetnél.

— Évek óta legnagyobb gondunk a
felveendő tanulók kiválogatása —
halljuk Tuskó László igazgatótól. —
Átlagosan 500 jelentkezési lapot ka
punk minden évben. Tehát 500 gye
rek közül kell kiválasztani az öt tagú
társadalmi felvételi bizottságnak azt
a 70-et, akit felvehetünk a kötelező
egyéves előgyakorlatra.
Ez eleve
megszabja, hogy közepes tanulót
egyáltalán nem vehetünk számítás
ba, legfeljebb, amennyire a létszám
engedi, jórendűt.
Ami az oktatási reformokat illeti,
az iskola fennállásának első napja
óta az 5 -j- 1-es rendszerű oktatást
alkalmazzuk: 5 nap elmélet, egy er
dészeti gyakorlati nap. De ezenkívül
a napi oktatás 50 százalékát is szak
tárgyak teszik ki.
A gyakorlati oktatásban az idén
még előbbre léptünk. A heti egyna
pos gyakorlaton és a nyári gyakorla
ton kívül, bevezettük a naposi szol
gálatot. Az elnevezés ugyan nem fe-

Gyakorlati oktatás a tanműhelyben; May
Lajos műhelyoktató a gyalugép műkö
dését magyarázza.
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lel meg teljesen a fogalomnak, mert
nem egynapos, hanem háromnapos
szolgálatot jelent. Vagyis a tanulók
3—3 napra kimennek például a mag
pergetőbe, vagy a csemetekertbe, a
géptelepre, a fűrészüzembe, télen vé
delmi szolgálatra, úgy hogy végered
ményben a gazdasági év minden
munkafázisával a gyakorlatban is
merkednek meg. De a gyakorlati ok
tatáshoz tartozik a tanműhelyi mun
ka, a géptani és üzemtani ismeretek
gyakorlati elsajátítása, — az erdé
szeti géptani és üzemtani órák szá
mát az idén emeltük, — továbbá a
gépkezelői szakmunkásvizsga letéte
le. A gyakorlati oktatáshoz sorolhat
juk azt is, hogy a tanulók motorke
rékpár vezetésből is vizsgát tesznek.
I_ | atszáz erdésztechnikust képzett
' 'ki az iskola tíz év alatt, közülük
százat a levelező tagozaton. A vég
zett erdésztechnikusoknak körülbelül
a 10 százaléka tanult tovább, másik
tíz százaléka a rendes katonai szol
gálati éveit tölti, 70 százaléka ma is
erdőgazdaságokban dolgozik, tehát
legfeljebb 10 százaléka ment más
pályára. A gyakorlati oktatás még
szélesebbkörű kitérj esztésével, vala
mint az évenként szaporodó társa
dalmi ösztöndíjakkal a tanulók még
szorosabban fűződnek az erdészeti
munkához. A jól bevált kötelező előgyakorlatról visszatérve valósággal
mint tapasztalt erdei munkások fog
lalják el helyüket az iskola padjai
ban.
— A tanulók gondos kiválasztása,
a gyakorlati munka felé tett újabb
lépések és a kitűnő közösségi szellem
— az iskola „Kiss Ferenc brigádja”
a hansági társadalmi munkában or
szágos második lett — mind reményt
nyújt arra, hogy iskolánk még szebb
eredményeket mutat fel a jövő erdé
szeinek nevelésében — mondja össze
foglalóul Tuskó László igazgató. —
Új, de erősödő jelenség, hogy a fia
talok figyelme mind jobban a faipar
felé is fordul. A régi tanulók, akik
kel rendszeresen találkozunk, elége
dettek és jól megállják helyüket a
munkában.
Tegyük hozzá: az utolsó szavakat
az iskola bátran beírhatja saját „bi
zonyítványába”.
Bi —

Fiatalok szerződtetése. Az OEF
munkaügyi osztálya felhívja az erdő
gazdaságok figyelmét, hogy kezdjék
meg a 16 évnél fiatalabb, VIII. álta
lános iskolát végzett falusi fiúk al
kalmazását, illetve a velük való fog
lalkozást. A fiatalok képzése csak a
középrigóci szakmunkásképző iskola
megnyitása után, 1961 őszén kezdőd
het, de addig is a fiatalokat már
most ki kell válogatni, hogy az egy
éves előzetes szakmai gyakorlatot el
végezhessék.

Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról
Ebben az évben ünnepeljük Her
man Ottó, a nagy természettudós
születésének 125. évfordulóját. Ez al
kalommal jelent meg legismertebb
művének ötödik kiadása. A madarak
hasznáról és káráról halhatatlanná
tette nevét a magyar természettudo
mány történetében. Hazánkban ő te
remtette meg az ornitológiát és mun
kássága nyomán emelkedett ez a tu
dományágunk
nemzetközi
tekin
télyre.
Herman Ottó tette nemzeti üggyé
a madárvédelem kérdéseit is. A ma
dárvilágot a maga szépségével, gaz
dagságával, kedvességével és pom
pájával azóta sem sikerült talán sen
kinek olyan közelhoznia az emberi
szívhez, mint Herman Ottónak. Senki
sem tudott azóta sem olyan érdeke
sen, lebilincselően és annyi szeretet
tel írni a madarakról, mint ő. Köny
vének mondanivalója az idők távla
tában is változatlanul újszerű és ak
tuális.
E kötet, melyet Csörgey Titusz és
Vezényi Elemér művészi illusztrá

ciói díszítenek, a tudományos isme
retterjesztés klasszikus remekműve.
A madárvilág hasznossága az erdő
életközösségében közismert, de még
sem foglalkozunk vele annyit, mint
amennyit megérdemelne. Legyünk
őszinték: legtöbben nem is ismerjük
eléggé az erdők, tavak, nádasok szí
nestollú, folyton szorgoskodó munká
sait. Pedig nekünk, erdészeknek, ép
pen elég tennivalónk akadna a ma
dárvédelem terén. S ez a kérdés úgy
hiszem, sohasem volt aktuálisabb,
mint napjainkban. Ha eltűnnek egyegy ritka madárfaj utolsó élő képvi
selői, nemcsak erdeink életközössége
lesz szegényebb, hanem vele együtt
egész kulúránk is. Az ügy érdekében
vegyük jó szívvel kezünkbe a nagy
mester újonnan kiadott könyvét és
cselekedjünk
annak szellemében.
Reméljük, hogy a Gondolat Kiadó
gondozásában
megjelent
ízléses,
szépkiállítású kötet eljut mindazok
nak az erdészeknek a kezébe, akiket
érdekel a madárvilág és a madárvé
delem.
Csötönyi József

Tolnai Kálmán: Vadászok sza
kácskönyve. Az erdész-vadászember,
de a nagyközönség számára is hasz
nos, jól kezelhető szakácskönyvet
adott ki a Minerva Kiadó. A vad
húsok elkészítése külön művészet és
az új szakácskönyv szerzője nem
csak a vadászatnak, hanem a konyha
tudománynak is mestere. Vadfajok
szerint csoportosítva sorakoztatja fel
— az egyes fejezetek élére írt han
gulatos bevezetések után — az étel
recepteket. A vadszárnyasok sorá
ban a fácántól a szalonkáig és a
vadlibáig a legkülönbözőbb ételké
szítési módokat találjuk. A nyulat
14-féle képpen készíti el az, aki a
Vadászok szakácskönyvét áttanul
mányozza. Az őz, muflon és szarvas
recepteknek se szeri se száma és
ugyanígy több mint 40 oldalt tölt
meg a vaddisznóból készíthető kü
lönböző ételek leírása. Külön fe ezetben szerepelnek a halak, azután
különleges ételként a rákok, a békák
és a csigák. Gondolt a szerző a
gombaételek és az erdei gyümölcsök
elkészítésének módszereire is és fog
lalkozik a kiegészítő ételekkel, a
vadhúsfélékhez szükséges mártások
kal, köretekkel, levesbevalókkal, sa
látákkal, tésztákkal is. Egész bizo
nyos, hogy a kis kötetnek, amely
dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes
bevezető szavaival indul
útjára,
nagy sikere lesz. Hozzájárul ehhez
a könyv ízléses külső kiállítása,

amelynek díszei Vörösmarty Magda
grafikus több, finom vonalvezetésű
illusztrációja.
A valóban használható és "^sz^rű
szakácskönyv komoly szépséghibája
azonban, hogy az egyes állatfajok
testrészeinek felosztását és felhasz
nálását mutató ábrák aláírásai za
varosak, hiányosak és az egyes uta
lások többször más testrészt nevez
nek meg, mint amit az ábrán a szá
mozások mutatnak. Ezt a hibát nem
csak a könyv nyomdai szerkesztője,
hanem a korrektor is könnyedén ki
küszöbölhette volna’
(Ákos)
(Minerva Kiadó. Ara: 18,50 Ft.)

Jeszenszky Árpád:
OLTÁS, SZEMZÉS, DUGVÁNYOZÁS
III. kiadás
Csaknem ötven féle fás- és zöld
oltást, összenövesztéses szaporítási
módokat, szemzési eljárásokat, a ter
mőfák átoltását, az oltások és szem
zések védelmét ismerteti a szerző
népszerű művében. Bemutatja ezen
kívül a gyökereztetési eljárásokat,
a sarjról szaporítás és a tőosztás mó
dozatait, végül ábc sorrendben közli
mintegy 220 növény
szaporítási
módjait. Gazdag ábraanyaga igen
szemléletes és tanulságos.
178 oldal.
Ara: 12,— Ft.
Kapható a könyvesboltokban föld
művesszövetkezeti boltokban és a
falusi könyvárusoknál.
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Áz erdészet
a székesfehérvári mezőgazdasági kiállításon
Hat megye színpompás, tartalmas mezőgazdasági
és ipari seregszemléje volt a Felsődunántúli Mező
gazdasági Kiállítás és Vásár. Nehéz lett volna össze
számlálni, hány termelőszövetkezet, állami gazdaság,
tangazdaság hozta termékeit Székesfehérvárrá Vas
ból, Zalából, Veszprém, Fejér, Komárom és GyőrSopron megyéből. Mint Tömpe István, az MSZMP
Központi Bizottságának tagja, a földművelésügyi mi
niszter első helyettese mondotta megnyitóbeszédében,
azt példázta ez a nyárvégi kiállítás, hogy a szövetke-

Trófeák, gépmodellek és az erdőgazdaság fejlődését bemutató
tabló a kiállítási pavilonban.

A kiállítás mintacsemetekertje, középen parlagi sas a
veszprémi állatkertből.

zeti gazdaságok szorgalmas tagjai szinte minden nap
fel tudnak mutatni valamilyen kimagasló eredményt,
amelyet a közösség megsokszorozott erejével hoztak
létre.
A fehérvári kiállítás rendezői már hasznosították
az előzőleg Pécsett és Szegeden lezajlott kiállítások
tapasztalatait. A gazdag, változatos anyagot felvonul
tató kiállításon nem volt könnyű dolga a székesfe
hérvári erdőgazdaságnak, amely arra vállalkozott,
hogy bemutatja az erdőgazdálkodás keresztmetszetét,
mégpedig népszerűén, színesen, hogy a közönség ne
csak megismerje, hanem meg is szeresse az erdészek
munkáját s fel tudja mérni azt is, milyen népgazda
sági értéket jelent az erdő, a fa.
Ügy tapasztaltuk, hogy az erdészeti kiállítás el
érte ezt a célt. A kiállítást elsőként végignéző Tömpe
István, a földművelésügyi miniszter első helyettese,
elismerését fejezte ki a székesfehérvári erdőgazdaság
kollektívájának, amely Jankó János igazgató és Csörsz
Emil főmérnök irányításával a rendelkezésre álló 800
négyzetméteren az erdő- és vadgazdálkodás legjel
lemzőbb és egyúttal leglátványosabb mondanivalóit
fel tudta sorakoztatni.
Az erdészeti bemutató a látogatók tízezreit von
zotta. Kétségtelen, hogy igen nagy vonzerőt jelentett
az állatkert, amelynek vadjait a veszprémi erdőgaz
daságból „importálták”, de nem csekélyebb „közön
ségsikert” arattak az Országos Vadászati Kiállításon
díjat nyert trófeák, vagy a nagy gonddal idetelepített
kis csemetekert fácskái sem. Hatásos volt erdővé
delmi propoganda szempontból is, a tűzesetet bemutató
fenyőerdő-részlet, valamint a fa sokféle felhasználását
szemléltető fagyártmány-gyújtemény, és a gépek dia
dalmas térhódítását jelképező gép- és modell-kiállítás.
A székesfehérvári és a veszprémi erdőgazdaság
összefogása kétségtelenül szép, látványos és tanulsá
gos kiállítási anyagot hozott össze. De már a kiállí
táson azt kérdeztük, és most megismételjük a kér
dést: hol volt a hat kiállító megye többi nyolc erdő
gazdasága? A győri, a soproni, a szombathelyi, a sár
vári, a pápai, a zalaegerszegi, a keszthelyi, a tatabá
nyai? Úgy gondoljuk, hogy amint a termelőszövet
kezetek és az állami gazdaságok igyekeztek teljes ke
resztmetszetét adni a hat megye mezőgazdaságának,
úgy az erdőgazdaságoknak is nagyobb teljességre kel
lett volna törekedniük. Nem nagy anyagra gondolunk,
csupán egy-egy jellegzetes színfolt felvillantására, mint
amilyen például a győrieknél a Hanság fásítása, vagy
a Nyugatmagyarországi Fűrészeknél a faforgácslap.
Minél többrétűén ismeri meg a közönség az erdőgazda
ság és faipar munkáját, annál jobban meg tudja be
csülni az erdő értékeit!

A mecsérpusztai fagyártmánytermelő üzem készítményeinek
egy része.
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Gépelt a l'Záckevei

11 fagoi zsgá ló
/QII owiásról

Partos Gyula nyugalomba vonul.
Az Országos Erdészeti Főigazgató
ság vezetője Partos Gyulát, az Erdé
szeti Tudományos Intézet igazgató
ját saját kérelmére, nyugalomba vo
nulása miatt munkakörének ellátása
alól 1960. szeptember 10-i hatállyal
felmentette.
*

Új szociális építkezések a győri
erdőgazdaságnál. A második ö éves
terv időszakában az előzetes tervek
szerint 19 lakást építenek a győri
erdőgazdaság területén. Krisztina-

Vancsura Rudolf:
LOMBOS FÁK ÉS CSERJÉK
Több mint 60 éve jelent meg Fe
kete Lajos dendrológiai növény
rendszertana. Az azóta eltelt időszak
gazdasági változásai és a tudomá
nyok — így a botanika — fejlődése
szükségszerűvé tették ilyen irányú
munka kiadását. Vancsura Rudolf,
az Eirdőmérnöki Főiskola adjunk
tusa vállalkozott erre a nehéz fel
adatra. Elsősorban a gyakorlati er
dészeti szakemberek számára írta
meg könyvét, amelyben a hazánk
ban előforduló őshonos és gyakrab
ban ültetett külföldi fákat és cser
jéket ismerteti. A fajok felismerését
133 ábra segíti elő, amelyben a fon
tosabb morfológiai bélyegek, mint
például levél, termés, virág, rügy,
hajtás láthatók. A fákat az eredeti
termőhelyen készült felvételek mu
tatják be.

berekben, Patkányoson, Gulya állá
son és Lebenyben munkásszállás
épül. Ásványrárón, Csangotán, Ka
puváron és Ravazdon csemetekerti
épületek, illetve kultúrhelyiségek, ét
kezők, mosdók, melegítők építését
tervezik.
*

A zsíros gubacs előfordulási he
lyeinek közlése. Az OEF erdőgazda
sági főosztálya felhívja az erdőgaz
daságok erdőművelési csoportveze
tőit, hogy a fontos gazdasági érdek
re való tekintettel a folyó évben
figyeltessék a zsíros gubacs előfor
dulási helyéit és gondosk djanak ar
ról, hogy az erdészetek közöljék
ezeket a helyeket az Erdei Termék
Vállalat területileg illetékes üzem
vezetőségeivel.

A régi ráckevei kastélyban kapott he
lyet .az ÉRTI Magvizsgáló Kísérleti
Állomása

*

Három súlyos sérülést okozott az
óvórendszabályok elhanyagolása. A
Ládaipari Vállalat I. számú telepén
Nagij Jenő, Kiss József és Tóth Pé
ter egy vasrakoncás vagonról fenyő
pallót terhelt le. Amikor a három
rakonca közül már csak egy tartotta
a rakományt, Nagy Jenő és Kiss Jó
zsef kézzel húzták felfelé a harma
dik rakoncát, Tóth Péter pedig egy
biztonsági csappal alulról ütötte. A
rakonca hirtelen kiugrott és a sú
lyos, több mázsás rakomány maga
alá temette a rakodó munkásokat.
Nagy Jenőt lábtöréssel és vállficammal, Tóth Pétert agyrázkódással,
Kiss Józsefet zúzódásokkal szállítot
ták kórházba.
o

Három külföldi vadászati hír
Csehszlovákiában néhány jávor
szarvast figyeltek meg az NDK ha
tára mentén elterülő erdőkben. Alig
hanem a két lengyel jávorszarvas
rezervátum egyikéből juthattak oda.
A szakemberek most a jávorszarvas
ottani meghonosításának gondolatá
val foglalkoznak.

426 oldal;
ára 43,— Ft.
Kapható a könyvesboltokban, föld
művesszövetkezeti boltokban és a
falusi könyvárusoknál.

Az NDK-ban súlyos károkat okoz
nak a szarvasok. Főként a hántás
okoz sok kárt és 120 kerületből je
lentettek olyan károkat, amelyek az
állomány létét veszélyeztetik. Hiva
talos vélemény szerint az NDK vad
gazdálkodásának elsőrendű feladata
jelenleg a csiülkösvad állomány
csökkentése a gazdaságilag elvisel
hető mértékre.
o
A világ muflonállományának 35
százaléka — mintegy 4500 darab —
Csehszlovákiában van. A muflonos
vadászterületek egyenletesen oszla
nak meg. Egy, közelmúltban megje
lent szakkönyv most átfogóan ismer
teti a muflon vadgazdasági gondo
zásának módszereit.

Exota fenyőmagvakat vizsgál Henczidai
Ferencné

Zajtay Antalné fúvótoronnyal választja
el a magoktól a finom szennyeződéseket.
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ERDŐGAZDASÁ
GÉs FAIPAR
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Erdőnevelési tapasztalatcsere a Bükkben
A tisztítások, természetes felújítá
sok, vágás jelölések, gyérítések, V-fa
jelölések, felújító vágások és a ron
tott erdők átalakításának módsze
reit tanulmányozták a Bükkben hat
erdőgazdaság szakemberei. Az Orszá
gos Erdészeti Főigazgatóság részéről
Borsay Ferenc irányította a megbe
széléseket.
A tapasztalatcsere három erdészet
területén zajlott le. Az egynapos ta
nulmányút a felsőtárkányi erdészet
nádasbérci 142/a erdőrészében kez
dődött. Itt a felszabadító és elegyarányszabályozó tisztítás munkame
netét tekintették meg a látogatók. A
területen felszabadító tisztítás folyt,
a tölgy sárj csokrok kivágásával sza
badították fel a természetes tölgy
új ulatot, de egyes helyeken már
elegyarányszabályozó tisztítás is tör
tént. A tisztításnál a következő fő
szempontok irányították a munkát:
1. A böhöncök és sárjak eltávolítása
még akkor is, ha hézag marad utána.
2. A magról kelt tölgyek felszabadí
tása a gyertyán, a magaskőris stb.
nyomása alól. 3. A kevés számú vad
gyümölcsfák meghagyása. 4. A rossz
alakú és rossz növésű egyedek eltá
volítása.
A végrehajtott tisztítás hektáron
ként 3 köbméter faanyagot adott s
ebben szerfa is volt tsz-istálló épí
tés céljaira. Az utaktól messze eső
részeken kisebb mennyiségű anyag
bennmaradt, amit a sűrű fiatalosok
ból már nem lehetett kiközelíteni.
Az egri erdészetben a Paphegy
31/b erdőrészben tölgy természetes
újulatok és alátelepítések, valamint
felszabadító tisztítások tanulmányo
zása volt a cél. Itt az erdősítések
nek és az alátelepítéseknek feladata

CÍMKÉPÜNK:

Fadöntés a pusztavacsi kísérleti
komplex termelés során
(Michalovszky István felvétele)

volt, hogy a gyér makktermések kö
vetkeztében természetes úton fel
nem újult részeket tölgy csemetével
újítsák fel és a 20 százalékos terü
letű csereseket alátelepítéssel tölgy
állományokká alakítsák át.
A bükkfelújító vágások, gyérítések,
V-fa jelölések és a kőrises állomá
nyok átalakításának bemutatása a
szilvásváradi erdészet területén tör
tént fent a Bükkfennsíkon. Ezzel
kapcsolatban a résztvevők megvitat
ták azokat az okokat, amelyek ezen
a területen az erdőművelési hátralé
kokra vezettek. A bejárás során a
Mély sárvölgyben a bükk felújító vá
gások különböző fokozatait tanulmá
nyozták. Megállapították a résztve
vők, hogy itt a szállítás folytán meg
sérült bükkcsemetéket a tél végén
tőre kell vágni. Helytelen, hogy kö
zelítő nyomokat a múltban nem alaA Bükkfennsík Feketesár 64/c erdőré
sze, ahol az állomány 50 százalékos bon
tásával tervezik a rontott kőrises átala
kítását.

A 64/c erdőrészt hektáronként 8000 bükk*
csemetével már alátelepítették.

kították ki s a jövőben erre nagyobb
gondot kell fordítani. Egy másik er
dőrészben az 1961—62. évi vágásjelö
lést mutatták be csoportos bontással.
A legjobban felcseperedett és meg
települt csoportokat teljesen felsza
badítják, a beállott csoportok körül
tovább bontják az erdőt, az egyenle
tesen telepített új ulatot pedig cso
portosan szabadítják fel. Az újulat
csaknem teljes egészében bükk, he
lyenként elszórtan hegyi juhar. A je
lölést a törzsön függőlegesen húzott
kacor-vonallal végezték és a kivá
gandó fák gyökfőjét kalapáccsal je
lölték meg. Meg kell állapítani azon
ban, hogy ez a jelzési módszer nem
teljesen áttekinthető.
A feketesári erdőrészen a rontott
kőrises állományok átalakítási prob
lémái szerepeltek még a témakörben.
Az elkőrisesedés az 1920—30-as évek
ben végzett nagyarányú termelések
nek volt a következménye, amikor
a bükkállományok erősebb megbon
tása után a természetes úton való
felújítást elhanyagolták. Az átalakí
tásra váró állományok kőriselegyaránya 50—100 százalék között van
s a koruk 20—48 év. Itt részben
bükkcsemetével alátelepítették az ál
lományt. A terület harmadrészén az
állományt már 50 százalékkal meg
bontották és kísérleti célból a kőristuskókat Tormona—100 vegyszerrel
kenik be. A következő harmadrészén
a területnek a fákat 1 méteres ma-

gasságban kenték be a vegyszerrel,
hogy a bekent fák elszáradjanak.
Egy másik erdőrészben Feketesáron
a pásztás eljárást alkalmazták. A
hegygerinctől lefelé a lejtő irányá
ban kétszeres fahosszúság magasság
nak megfelelő pásztát 50 százalékban
megbontottak, utána egy fahosszú
ságú széles pásztát meghagytak és
ezt így váltakozva tovább folytatták.
Egy pásztába lucfenyőt, a másikba
bükköt, a harmadikba pedig vegye
sen, csoportosan lucfenyő és bükkcsemetét ültettek. Ezt az eljárást
vadvédelmi kerítéssel bekerített te
rületen alkalmazták. A tapasztalat
csere értékes tanulságai sok irány
ban elmélyítették az erdőnevelési
munka módszereinek ismeretét.

ERDŐGAZDASÁG
És FAIPAR
1960. évi 11. szám. Ara: 2,— Ft.
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
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A béke forradalma
n KÖZELJÖVŐBEN JELENIK MEG!|

ERDÉSZEK ÉS VÜDÁSZOK
ZSEBKÖNYVE
Szerkesztette: ÁKOS LÁSZLÓ

Sokféle műfajú és témájú cikket, rendeletét, szab
ványt, tanulmányt, elbeszélést és érdekességet tar
talmaz ez a hasznos zsebkönyv. Már az egyes feje
zetek címei is ezt bizonyítják: „Az erdész, mint
hatósági közeg” — „Az erdőgazdasági munkák gépe
sítése” — „Gondolatok a nyárfatelepítés eredmé
nyességéről” — „Halgazdálkodás az erdészeti vizek
ben” — „Vadgazdálkodás és vadászat”. Közli ezen
kívül a vadászattal kapcsolatos előírásokat, a hasz
nos és káros madarak leírását és röpképét. Az er
dészeken és hivatásos vadászokon kívül sok segít
séget nyújt tehát a kedvtelésből vadászók, az erdő
gazdasági dolgozók és a természetjárók számára is.

szakban nem szüledősáv, mint most az
i. A Szovjetunióban
’s a többi szocialista
árják hirdetik a nébékevágyát, új vHárészesei vagyunk enölgyek lombja, a feása, a nyárfák ég felé
' megújult népek béész világon. És meg
ezt a békességet, a
‘adalom magasan lois és a béke győzelységében meg is va-

Várható ára: 21,— Ft.

Kb. 290 oldal.

i, a szocializmus épígazdag országútján,
intő hajtóerőinek fél
nünk azzal, hogy az
Mizmus elvakult té: egy újabb világhánég mindig fenyege
ti e és jajba borítják
ek ma már azok az
ke zni az imperialista
ek hitvány haszonélzászlója alá sorakoz
ik, a gyarmati népek
ágosabban rajzolódik
"t vívott harc korunk
i szocialista országok
diadalra a békés
j teljes leszerelést, az
virágzó fejlődésének

Előjegyezhető a könyvesboltokban.

>a
kitűzéseinek megváló
kitűzések közül külözodnunk kell a mezőilista átszervezésének
i tsz-ek politikai és
szilárdításáért, a szó
csőnek meggyorsítáa dolgozók politikai
tevelésének sikeréért,
m a munkaverseny
beszélt, amelyeknek
költség csökkentése, a
ása, illetve javítása,
íy fő formája a jövő
dnek és brigádok kö
zötti verseny legyen, de. emellett
sokkal több gonddal kell segíteni a
szocialista brigádok versenyét is.
A munkanormákról szólva hangsú
lyozta: „az elavult normákat meg
kell változtatni, nem szabad tovább
ra is »kényes kérdésként«« elhanya
golni, ahogyan az előző években a

Megrendelhető az All. Könyvterjesztő Vállalattól, Bpest V., Deák Ferenc u. 15.
50,— Ft felett a szállítás portómentes! Szakbolt: Mezőgazdasági Könyvesbolt,
Budapest V., Vécsey utca 5.

607427 Pátria nyomda, Bp

F. v.

aco auiuuLic. x\.viiictuu ncquei utaz
és Orestes Ibanez Issae.
Hunya István, a MEDOSZ elnöke
megnyitó beszédében elmondotta,
hogy a kongresszus olyan időben
ülésezik, amikor a mezőgazdaságban
is győzedelmeskedett a szocializmus
és e győzelemnek a szakszervezet

Földi V.

Felelős kiadó: Kútvölgyi

tette a szakszervezet Központi veze
tőségének beszámolóját. Áttekintést
adott a külpolitikai helyzetről, majd
a legfontosabb feladatokról szólt. Le
szögezte: legfőbb feladatunk tovább
ra is, hogy a párt által megszabott
célkitűzéseket követve dolgozzunk
sajátos módszereinkkel a VII. párt
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A béke forradalma
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 43.
évfordulóján megilletődve nézünk vissza az emberi
ség történelmének legnagyobb eseményére. Az em
berek milliói ünnepelték a Föld legkülönbözőbb or
szágaiban azoknak emlékét, akik végrehajtották ke
mény, céltudatos akarattal, önfeláldozó bátorsággal
és az emberiség boldogabb jövőjébe vetett törhetet
len hittel a béke forradalmát. Ma már — mint
ahogy Kozlov elvtárs mondotta a moszkvai díszün
nepségen — ma már 87 marxista-leninista párt 36
millió aktív kommunistája lobogtatja a béke és a
szocializmus lobogóját. De világszerte százmilliók
tekintenek reménykedve a Szovjetunió és az egész
szocialista tábor felé, mert az egész emberiség sors
döntő problémáinak megoldását csak a szocializmus
legyőzhetetlen erői biztosíthatják.
Mert ez a forradalom elsősorban erő. Széttörte
a kapitalizmus bilincseit előbb a Szovjetunióban,
majd a szociíalista tábor országaiban. Az eltelt több
mint négy évtized alatt kialakult a szocialista világ
rendszer, amely ma már az emberiség fejlődésének
döntő tényezője. A munka és a tőke közötti évszá
zados harcban ez az erő billentette a mérleget ma
már a munkások javára és csak idő kérdése, hogy
az elnyomás, a gazdasági kizsákmányolás az egész
világon a történelem lomtárába kerüljön. De ez az
erő, a béke forradalmának kiapadhatatlan ereje ér
vényesül nemzetközi síkon is: már ebben a korszak
ban is, amikor a szocializmus még nem aratott tel
jes győzelmet a földön, amikor a világ egy részén
még fennáll a kapitalizmus, ez az erő jelenti a reá
lis lehetőségét annak, hogy a háborút kiküszöböl
jük az emberi történelemből.
A 43. évforduló ünnepségei tehát nem csak ün
nepi beszédeket jelentenek, nem csak pillanatnyi

állomást a békés alkotó munka, a szocializmus épí
tésének nagyszerű sikerekkel gazdag országútján,
hanem egyben a történelem döntő hajtóerőinek fel
mérését is. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az
imperializmus, a hátráló kapitalizmus elvakult té
nyezői még mindig latolgatják egy újabb világhá
ború kirobbantásának tervét, még mindig fenyege
tik az emberiséget, hogy vérbe és jajba borítják
egész világunkat. De működnek ma már azok az
erők is, amelyek meg tudják fékezni az imperialista
vérengzőket, a gyilkos fegyverek hitvány haszonél
vezőit: a béke forradalmának zászlója alá sorakoz
nak a szegények, az elnyomottak, a gyarmati népek
milliói és százmilliói. Egyre világosabban rajzolódik
a világ tudatába, hogy a békéért vívott harc korunk
legfontosabb feladata és csak a szocialista országok
aktív külpolitikája vezetheti diadalra a békés
együttélés elvét, az általános és teljes leszerelést, az
emberiség soha nem képzelt virágzó fejlődésének
kibontakozását.
... Soha és semmilyen korszakban nem szüle
tett annyi új erdő, fasor és erdősáv, mint most az
épülő szocializmus országaiban. A Szovjetunióban
és Kínában, Magyarországon és a többi szocialista
országban tölgyek, fenyők, nyárfák hirdetik a né
pek törhetetlen optimizmusát, békevágyát, új vilá
got formáló akaratát. Tanúi és részesei vagyunk en
nek az alkotó munkának. S a tölgyek lombja, a fe
nyők végeláthatatlan felsorakozása, a nyárfák égfelé
szökkenése hirdeti, hogy ezek a megújult népek bé
két, igazi békét akarnak az egész világon. És meg
is van hozzá az erejük, hogy ezt a békességet, a
Nagy Októberi Szocialista Forradalom magasan lo
bogó zászlói alatt a szocializmus és a béke győzel
méért harcoló népek szilárd egységében meg is va
lósítsák!

A MEDOSZ XX. kongresszusa
A Mezőgazdasági és Erdészeti Dol
gozók Szakszervezete október 22-én
és 23-án tartotta XX. kongresszusát
a Vasas Szakszervezet székházában.
A kongresszuson megjelent Nagy
Dániel, az Elnöki Tanács elnökhe
lyettese, Fehér Lajos, az MSZMP
politikai bizottságának tagja, a Köz
ponti Vezetőség titkára, dr. Balassa
Gyula miniszterhelyettes, az OEF
vezetője, Petőházi Gábor miniszter
helyettes, Dégen Imre, az Országos
Vízügyi Főigazgatóság vezetője, Var
ga György, a SZOT titkára, vala
mint a kubai testvérszakszervezet
két küldötte: Konrado Bequer Diaz
és Orestes Ibanez Issae.
Hunya István, a MEDOSZ elnöke
megnyitó beszédében elmondotta,
hogy a kongresszus olyan időben
ülésezik, amikor a mezőgazdaságban
is győzedelmeskedett a szocializmus
és e győzelemnek a szakszervezet

valamennyi tagja részese, elősegítője
volt. A XX. kongresszusnak — mon
dotta — nem csak az a feladata,
hogy egyszerűen lezárja két esztendő
munkáját, hanem az is, hogy alapos
és reális perspektívát adjon évekre
előre, amelynek alapján biztos úton
haladhatunk újabb és nagyobb sike
rek felé.

Varga János:
„Az elavult normákat meg kell
szüntetni”
Ezután Varga János főtitkár ismer
tette a szakszervezet központi veze
tőségének beszámolóját. Áttekintést
adott a külpolitikai helyzetről, majd
a legfontosabb feladatokról szólt. Le
szögezte: legfőbb feladatunk tovább
ra is, hogy a párt által megszabott
célkitűzéseket követve dolgozzunk
sajátos módszereinkkel a VII. párt

kongresszus célkitűzéseinek megvaló
sításáért. E célkitűzések közül külö
nösen munkálkodnunk kell a mező
gazdaság szocialista átszervezésének
befejezéséért, a tsz-ek politikai és
gazdasági megszilárdításáért, a szo
cializmus építésének meggyorsítá
sáért, továbbá a dolgozók politikai
és kulturális nevelésének sikeréért.
A továbbiakban a munkaverseny
új formáiról beszélt, amelyeknek
fő célja az önköltség csökkentése, a
minőség betartása, illetve javítása.
A munkaverseny fő formája a jövő
ben is az egyének és brigádok kö
zötti verseny legyen, de emellett
sokkal több gonddal kell segíteni a
szocialista brigádok versenyét is.
A munkanormákról szólva hangsú
lyozta: „az elavult normákat meg
kell változtatni, nem szabad tovább
ra is »kényes kérdésként« elhanya
golni, ahogyan az előző években a
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gazdasági és a szakszervezeti veze
tők tették”. A munkanormák terüle
tén — mondotta — viszonylag az
erdőgazdaságban van a legnagyobb
rend, mert itt a normatívákból a
változó .tényezőket figyelembe tud
ják venni és így legjobban megköze
lítik a műszaki normák fogalmát. De
az erdőgazdaság területén is előfor
dul, főleg a prémium célkitűzések
nél, hogy egyoldalúan, csak egy mu
tatót tartanak szem előtt.
Ezután a munkafegyelem további
megszilárdításáról beszélt, majd rá
tért a második ötéves terv előkészí
tésének feladataira. A második öt
éves terv sikerének legfőbb alapja
az önköltségcsökkentés, a takarékos
ság, a dolgozók élet- és munkakörül
ményeinek javítása. A munkabérek
alakulásával kapcsolatban rámuta
tott: a hároméves terv általában évi
2—2,5 százalékos átlagkereset növe
kedést irányzott elő. Az átlagkerese
tek a mezőgazdasági üzemekben ezt
az előirányzatot lényegesen megha
ladták. így például az erdőgazdasá
gok fizikai dolgozóinak átlagkere
sete 1958. óta 9 százalékkal nőtt.
Szükséges, hogy az önálló bérgazdál
kodást tovább fejlesszék a mezőgaz
dasági üzemekben. A nyereségrésze
sedésnél meg kell előzni az elosztás
sok helyen tapasztalható hibáit.
Részletesen foglalkozott a beszá
moló az ifjúság és a nők körében
végzett szakszervezeti munkával.
Ennek legfőbb hibája, hogy a szak
szervezeti bizottságok gyakran ma
gukra hagyják a nőbizottságokat, az
ifjúság körében végzett munkát pe
dig csak a KISZ feladatának tekin*
tik.
— Szakszervezetünk a párt helyes
politikáját eddig is eredményesen
segítette — mondotta befejezésül —
és bízunk abban, hogy a problémák
megoldásából is eredményesen veszszük ki részünket.

Széleskörű vita
A főtitkári beszámoló vitájában el
sőnek Németh László, a nagykani
zsai erdőgazdaság kiküldöttje szólalt
fel. Elmondotta, hogy az erdőgazda
ságban 22 brigád áll versenyben a
szocialista munkabrigád címért. Be
szélt az erdei munkahelyek körül
ményeiről, amelyek sokkal mosto
hábbak, mint az ipari munkakörül
mények. Rámutatott arra, hogy a
nyugdíjba vonulókat továbbra is se
gíteni kellene azokkal a kedvezmé
nyekkel, amelyeket a dolgozók is él
veznek.

Fehér Lajos:
„Több és korszerűbb szaktudásra
van szükség”
Felszólalt a vita során Fehér La
jos elvtárs, az MSZMP Politikai Bi
zottságának tagja, a Központi Veze
tőség titkára:
— A két kongresszus közötti idő
szak — mondotta többek között —
igen nagy jelentőségű szocialista épí
tésünk, ezen belül különösen a mező
gazdaság fejlődésére nézve, mert en
nek az időszaknak a második felé

ben jutott túlsúlyra a mezőgazda
ságban a szocialista szektor és ez mi
nőségi változást idézett elő a ma
gyar falu társadalmi életében, terme
lési viszonyaiban.
Behatóan foglalkozott azzail, hogy
a mezőgazdaság szocialista átszerve
zésében, a termelőszövetkezetek meg
szilárdításában milyen nagy segítsé
get adtak a mezőgazdaság és erdő
gazdaság állami szektorának dolgo
zói, illetve a MEDOSZ tagjai. Ennek
során kiemelte, hogy az erdőgazda
ságok 4000, úgynevezett szerfás ter
melőszövetkezeti istálló és egyéb
épület faanyagát szállítják.
— Pártunk nevében — folytatta —
a kongresszusi fórumon is felhívom
a gépállomási, állami gazdasági, er
dőgazdasági és vízügyi dolgozókat,
szakszervezeti tagokat: tartsák meg
igyekezetüket, sőt kettőzzék meg erő
feszítésüket a termelőszövetkezeti
parasztság iránti segítő készségüket
a jövőben is a falu szocialista át
szervezésének küszöbön álló befejező
szakaszában.
Fehér Lajos elvtárs ezután hang
súlyozta: csak akkor tudunk többet
elosztani, csakis abban az esetben
lehet nagyobb a dolgozók keresete,
ha többet is termelünk. Az állami
gazdaságok példáin részletesen fog
lalkozott ennek a többet termelés
nek a módszereivel.
— Külön kiemelem — mondotta
felszólalása befejező részében — a
fiatalok szerepét. Ha közülük is tö
megesen képezünk szakmunkásokat,
csökkenteni tudjuk a normálisnál
nagyobb elvándorlást a városok felé.
Több és korszerűbb szaktudásra van
szükségük a mezőgazdasági szakem
bereknek is, s ez a követelmény
megszabja a MEDOSZ mezőgazda
sági szakemberekkel foglalkozó szak
osztályának fontos feladatait. Haté
konyabban kell elősegíteniük, hogy
a régi és az új szakemberek megis
merkedjenek a korszerű, eredménye
sebb termelési módszerekkel és azo
kat széles körben alkalmazzák is.
Ugyancsak az új termelési módsze
rek jelentőségével foglalkozott hoz
zászólásában Petőházi Gábor mi
niszterhelyettes, aki egyúttal a Föld
művelésügyi Minisztérium nevében
üdvözölte a kongresszust. Hangsú
lyozta, hogy legyen a szakszervezet
az új módszerek erős támasza, se
gítsék a gazdasági vezetőket a szak
szervezeti bizottságok, mert a hala
dáshoz minden erő összefogására van
szükség.
Igen érdekes volt Dégen Imrének,
az Országos Vízügyi Főigazgatóság
vezetőjének felszólalása. Képet adott
a helyes vízgazdálkodásról, foglalko
zott a vízügyi dolgozók élet- és mun
kakörülményeivel
és
szemléltető
adatok egész sorával bizonyította,
hogy milyen hatalmas kincse a nép
gazdaságnak a víz.
Vári József (börzsönyi erdőgazda
ság) felszólalásában a börzsönyiek
eredményeit ismertette.
1957-ben
még veszteséggel dolgoztak, de a kö
vetkező gazdasági évben már a ve
zetők és a dolgozók komoly összefo
gása alapján a gazdaság fennállása

óta először értek el nyereséget s az
idei év is jelentős nyereséget ígért.
Elsősorban a fagyártmánytermelésben következett be nagyarányú fejlő
dés, az itt dolgozó brigádok kima
gasló munkát végeztek. A továbbiak
ban az illetményföldek körüli viszszásságokat tette szóvá, majd arról
beszélt, hogy jelenleg az erdőgazda
ság 14 munkacsapata harcol a szocia
lista brigád cím elnyeréséért.
Igen nagy hatást gyakorolt a köz
gyűlés résztvevőire Varga György
nek, a SZOT titkárának felszólalása.
A hároméves terv nagyszerű ered
ményeiből indult ki, majd a még
mindig meglevő hibákról beszélt. A
szigorú munkafegyelem fontosságára
mutatott rá. Állást foglalt a laza ter
vezés, a pazarlás ellen. Őszinte sza
vakkal tárta a közgyűlés elé, hogy
milyen hibákat és hiányosságokat
kell a termelésben leküzdeni. A szak
szervezet újonnan megválasztandó
központi vezetőségének, aktivistái
nak, a bizalmiaknak legfőbb feladata
legyen ennek a felelősségteljes mun
kának az elvégzése. Biztosítani kell
a feladatok egyértelmű értelmezé
sét és az egyöntetű cselekvést.
Felszólalt a vitában Konrado Bequer Diaz kubai küldött is: a kubai
dolgozók együttérző üdvözletét tol
mácsolta a magyar mezőgazdaság
dolgozóinak.

Dr. Balassa Gyula:
„Állandóan foglalkozni kívánunk
a termelékenység emelésével”
A vita utolsó szakaszában felszó
lalt dr. Balassa Gyula miniszterhe
lyettes, az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság vezetője. Hangsúlyozta,
hogy Varga György elvtársnak, a
SZOT titkárának beszéde tartalmaz
ta azokat az alapvető szempontokat,
amelyeknek további munkánkat meg
kellene határoznia.
— Arról van szó — mondotta, —
hogy néhány év alatt a népgazdaság
minden ágában kétségtelenül komoly
eredményeket értünk el. Szinte ug
rásszerű javulás következett be, de
az eredmények értékelése mellett
lassan megfeledkeztünk arról, hogy
vannak olyan elhanyagolt területek,
végre nem hajtott párt- és kormány
határozatok, amelyek komoly szociá
lis tartalékot jelentenek és akár
mennyire csillogóak is az eredmé
nyeink. messze különbek lehettek
volna. Persze ilyen hibák az erdőgaz
daságok területén is vannak. Mi is
foglalkoztunk ezekkel. Nem szabad
önteltségbe esnünk, hogy a három
éves tervet komoly többleteredméryekkcl teljesítettük, a tervezettnél
több mint 600 000 köbméterrel növel
tük a bruttó fakitermelést, az iparifakihozatalt 200 000 köbméterrel tel
jesítettük túl, sőt a bányabélés anyag
nál olyan magas volt a teljesítés, hogy
az ezzel kapcsolatos import-tétel gya
korlatilag meg is szűnt, mert máris ta
láltunk területünkön nem egy olyan
tartalékot, amelyet ki kellett volna
korábban is használni és amelyet
most fogunk majd beállítani a tér-
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melékenység növelése, az export-im
port mérleg javítása érdekében.
— Átvizsgáltuk újra a kész terv
javaslatot, megállapítottuk, hogy na
gyobb anyagtakarékossággal, a ka
pacitások jobb kihasználásával még
az év hátralevő részében közel 40 000
dollár import-megtakarítást tudunk
kihozni a népgazdaság számára. Sőt,
ha ezt 1961-re is kimunkáljuk, akkor
a jövő évben az eredetileg tervbevetthez viszonyítva 3/4 millió dol
lár értékkel tudjuk az importunkat
csökkenteni. Mindent összevéve jog
gal reméljük, hogy az év hátralevő
részében közel 1 millió forint meg
takarítást tudunk majd elérni a fő
igazgatóság és a felügyelete alá tar
tozó többi szerv takarékosabb gaz
dálkodása révén az idei évre hely
benhagyott költségkerettel szemben.
Mindezeken túlmenőleg természete
sen mélyebben, fokozottabban és ál
landóan foglalkozni kívánunk a ter
melékenység emelésével.
— Természetes, hogy munkánk
hiányosságainak
kiküszöbölésénél
komoly támogatást várunk és ké
rünk szakszervezeti tagjainktól és a
funkcionáriusoktól is. Népgazdasá
gunk további fejlődéséről, erősítésé
ről van szó, tehát minden dolgozó
elsőrendű érdekéről!
Befejezésül Balassa elvtárs a társa
dalmi tulajdon védelmének kérdé
seiről beszélt és rámutatott arra,
hogy az erdőgazdaságok területén a
társadalmi bíróságokhoz fűzött re
mények jól beváltak. Ezért javasolta,
mondja ki a MEDOSZ. hogy a szak
szervezeti bizottságok maradéktala
nul tegyenek eleget a társadalmi bí
róságokról szóló hatályos jogszabá
lyon alapuló kötelezettségeiknek.
A vita végén Varga János vála
szolt a felmerült kérdésekre. Majd
megválasztották a MEDOSZ új ve
zetőségét. A választás eredménye
képpen a MEDOSZ elnökévé Hunya
Istvánt, alelnökké Badari Lászlót,
Borbély Tibornét és dr. Soós Gábort
választották meg. Főtitkár Kovács
István, titkárok Varga János és Dobi
Ferenc, a számvizsgáló bizottság el
nöke Fehér Sándor. A 15 tagú elnök
ség tagjai sorába beválasztották dr.
Balassa Gyula miniszterhelyettest, az
Országos Erdészeti Főigazgatóság
vezetőjét.
A kétnapos kongresszust az újon
nan megválasztott főtitkár, Kovács
István zárta be.

A kongresszus határozata
A kétnapos tanácskozás után a
kongresszus fontos határozatokat
hozott a szakszervezet előtt álló fel
adatok sikeres megvalósítása érde
kében. A többi között határozatba
foglalta az ötéves terv mező- és er
dőgazdaságra vonatkozó célkitűzései
nek határidő előtti teljesítését, a ter
melőszövetkezetek politikai és gaz
dasági megszilárdításának segítését,
a szocialista munkaverseny átfogóbb
szervezését a terméseredmények nö
veléséért, az önköltség csökkenté
séért, a mező- és erdőgazdasági dol
gozóknál mutatkozó béraránytalan
ságok további csökkentését, a lakás
helyzet további javítását, a politikai

Mohácsi kollégium

Ami a csongrádi levél mögött van

Október 20-án — a szokástól elté
rően — Mohácson ült össze az Erdé
szeti Főigazgatóság kollégiuma, amit
a mohácsi II. lépcső eredményesebb
helyszíni vizsgálata indokolt. A kol
légiumon kiderült, valóban időszerű
vöt a legjelentősebb beruházás hely
zetének részletes felmérése, mert
bár komoly előrehaladást lehetett
megállapítani a lapképző csarnok
építésében, a gépek és berendezések
szállításában, mégis az építőipar je
lentős elmaradásokkal küzd. Különö
sen a kazánház építése lassú, s ha az
Építő Vállalat nem hoz sürgős intéz
kedéseket, január elsején nem lehet
megkezdeni a kazánszerelő munká
kat. Ez esetben pedig veszélybe ke
rül a próbaüzemeltetés határidőre
való megkezdése.

A termelt farostlemez 15 százaléka
a Csongrádi Bútorgyárba került. A
csongrádiak nemrég elismerő levél
ben nyilatkoztak a mohácsi lemezek
ről. Erre, és a többi gyárak, kisipari
termelőszövetkezetek
elismerésére
büszke lehet iparunk, de különösen
a mohácsiak. Ugyanígy dicséretet ér
demelnek a szombathelyiek is, mert
a forgácslapokkal kapcsolatos kifo
gások az utóbbi időben teljesen
megszűntek, sőt egyre több az elis
merő szó. Mindezt az eredményt a
két gyár lelkes kollektívájának mun
kája vívta ki. Az elért színvonallal
azonban ők ma sem elégedettek s ez
a biztosíték arra, hogy a jövőben
még jobb terméket kap a feldolgozó
ipar.

Barcsi hírek

Ez évben több ezer köbméter fe
nyőfűrészáru helyett fenyőrönköt
importáltunk. Fűrészeink a többlet
feldolgozásával eddig kitűnő munkát
végeztek. A még feldolgozásra váró
mennyiség és a hátralevő korlátozott
idő azonban további szervezett erő
feszítést igényel.

A Szegedi Falemezgyárban kísér
letképpen bevezették a kemény kró
mozású keret- és körfűrészlapok
használatát. A kísérlet pozitív ered
ménnyel járt; bebizonyosodott, hogy
amíg a normál keretfűrészlapokat
négyóránként kellett kicserélni s
újraélezni, a kemény krómozású ke
retfűrész — és ugyanúgy a körfű
rész lapokat — csak 8 órai üzemel
tetés után kellett cserélni. A kísérlet
során a legkeményebb száraz akác
rönkök felvágásánál próbálták ki a
kemény krómozású fűrészlapokat.
Ezeknek a fűrészlapoknak a beve
zetése vállalati és iparági szinten je
lentős megtakarítást eredményezhet.
Nem csak idő és anyagmegtakarítást
jelent, hanem a teljesítmény is lé
nyegesen növekszik, mert a pengék
élének kétszeres élettartama követ
keztében ugyanazzal a pengebeakasztással kétszeres teljesítményt
lehet biztosítani.

és ideológiai nevelés erősítését, az
új munkamódszerek és újítások szé
leskörű elterjesztését, a dolgozók kul
turális és sportéletének fokozottabb
támogatását.
A kongresszus határozata külön fe
jezetben foglalkozik az erdőgazda
sági munkával. Leszögezi: az ötéves
terv teljesítésében, az ország ipará
nak és mezőgazdaságának, valamint
a lakosság faellátásának érdekében
mind nagyobb feladat vár az erdő
gazdaságokra. A fakitermelést is to
vább kell növelni, az iparifa terme
lést pedig mintegy 35—37 százalék
kal kell emelni. Az ötéves tervben
170—180 000 kh új erdő telepítését
kell teljesíteni. Ezeknek a célkitűzé
seknek az eléréséhez elsősorban a
gépkapacitás
teljes
kihasználása
szükséges, a termelési, a közelítési
és szállítási munkáknál a régi, elavuli^nódszerek helyett fejlett, kor

szerű eszközök és módszerek (gyalufogas- és motorfűrész, közelítő ke
rékpár, kötélpályás szállítás, fel- és
leterhelő csörlő stb.) széleskörű al
kalmazása az alapvető. Az erdősítési
százalékarány javítása és növelése
érdekében szükséges, hogy a nyárfa
telepítési és erdősítési munkában
erejéhez mérten minden mezőgazda
sági és erdőgazdasági üzem részt ve
gyen.
A kongresszus plénuma határozat
ba iktatta dr. Balassa Gyula minisz
terhelyettes javaslatát. Eszerint a
MEDOSZ kötelességévé teszi a szak
szervezeti bizottságoknak, hogy ma
radéktalanul tegyenek eleget a társa
dalmi bíróságokról szóló hatályos
jogszabályon alapuló kötelezettsé
geiknek és a társadalmi bíróságok
szervezése, irányítása és ellenőrzése
terén a legmesszebbmenő segítséget
nyújtsák a vállalatok vezetőinek.

A barcsiaknak is meggyűlt a ba
juk az építőiparral. Alig indult meg
ugyanis a rekonstrukció, máris ko
moly lemaradások vannak. Itt is sür
gős intézkedésekre van szükség, hogy
a későbbiekben ne okozzon zavart
az építkezés elhúzódása.
Vati azonban Barcson jó hír is. Ma
már ontja a mozaikparketta üzem a
parkettákat. A korszerű berendezés
nagy előnye, hogy normál- és mo
zaikparkettát egyaránt lehet vele
előállítani, a szükségletnek megfe
lelően.
Jól áll a többletfenyő feldolgozása

Kemény krómozású fűrészlapok
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Újságírók Bngacon
Népes
„újságíró
különítmény”
járta kér észt ül-kasul október 27-én
a bugaci erdészetet. Az OEF meghí
vására a Magyar Újságírók Országos
Szövetsége mezőgazdasági szakosz
tályának több tagja ismerkedett meg
ezzel a homok-birodalommal. Az új
ságírók lapjaik hasábjain azóta már
szóban és képben elmondták, mi ra
gadta meg legjobban figyelmüket,
örömmel kell megállapítani, hogy
sokat láttak, és helyesen, tárgyilago
san néztek szét ebben az átalakuló
ban levő magyar őstájban. A táj át
alakulása: ez talán sehol másutt nem
tárult volna olyan megdöbbentő éles
séggel a szemük elé, mint éppen Bugacon. Sehol másutt nem láthatták
volna olyan kézzel fogható közelség
ben, olyan érzékelhetően az ember
küzdelmét a természettel, a kultúra
térhódítását, mint itt.
— Ilyen lehetett ez a táj a honfog
lalás korában is — mondotta az
egyik újságíró, amikor egy homok
dombról szétnézett. Szeszélyes ho
mokdombok végtelensége, boróka
bokrok poros-zöld foltjai tárultak a
szeme elé. De a dombok mögött ott
dübörgött az Sz—80-as, új erdősíté
sek ágyát készítve az árokásó eké
vel s még távolabb már komoly, dia
dalmas szépséggel ott sötétlett az új
fenyvesek fiatal zöldje. És ezek a biz
tató zöld foltok minden évben 4—
6000 holddal növekednek, amint az
ember — az erdész — lépésről lépés
re meghódítja a homoktengert.
— Fanatikus emberek — hallot
tunk egy másik elismerő megjegy
zést, amikor erdész kísérőink arról
beszéltek, hogy milyen megfeszített,
lelkes munkát követel a homoki er
dősítés, mert nemcsak a homokot
kell meghódítani, hanem le kell
győzni a fiatal erdőket fenyegető
ezernyi veszedelmet is, az üreginyulak, a cserebogárpajorok tömegeitől
kell megvédeni az élni akaró cseme
téket. — Fanatikus emberek, akik
100—120 éves, sőt még nagyobb táv
latokban . gondolkoznak, akik az
arasznyi csemetékben sudár törzsű
erdőket látnak, akik tudják, hogy
aligha érik meg munkájuk gyümöl
csének beérését, mégis egész lelkűk
kel, fizikai erejük megfeszítésével,
de szerényen, derűsen és nagy biza
kodással dolgoznak a jövőért.
Köszönjük az erdészeti dologozók
nevében, hogy a sajtó felfigyelt ter
mészetátalakító munkájukra s tár
gyilagosan, de mély együttérzéssel,
szeretettel, elismeréssel beszélt ró
luk. A bugaci látogatás sajtóvissz
hangja nagyon jó szolgálatot tett,
hogy, a fásítás mielőbb társadalmi
üggyé váljék s bizonyos, hogy az új
ságírók a kiránduláson gyűjtött él
ményeik hatására gyakrabban foglal
koznak majd az erdészet eredmé
nyeivel, a magyar erdészek odaadó,
fáradhatatlan munkájával.
B. K.

n feketefenyő állományok pusztulásával
kapcsolatos intézkedések
Az OEF veztőjének 34/1960. számú
utasítása tartalmazza a feketefenyő
állományok pusztulásával kapcsola
tos intézkedéseket (Erdészeti Érte
sítő ez évi 40. szám). Az erdőgazda
ságoktól és az erdővédelmi állomá
soktól beérkezett jelentések, vala
mint a helyszíni ellenőrzések alap
ján megállapítást nyert a feketefe
nyő állományok tömeges megbete
gedése és pusztulása.
A károsítás kórtünete
az állományokban elszórtan vagy
csoportosan jelentkező tűvörösödés,
amit rügypusztulás, a vékonyabb
ágakon megjelenő gomba-termőtestek megjelenése tesz teljessé. A ká
rosítások megszüntetése, illetve to
vábbterjedése megakadályozására az
utasítás úgy intézkedik, hogy a tel
jesen elpusztult vagy kétharmad
részben elszáradt faegyedeket hala
déktalanul
ki kell termelni.
A 2 cm-nél vékonyabb ágakat és
hajtásokat a vágásterület szélén el
kell égetni. Ha a kitermelés olyan
mértékű, hogy a visszamaradó állo
mány záródása az 50 százalékot nem
------------------------------------------- 1

éri el, akkor az északi és keleti oldalakon a visszamaradó állományt tel
jes egészében ki kell termelni és a
területet fel kell újítani; a nyugati
és déli oldalakon pedig a termőhely
nek megfelelő
árnytűrő fafajokkal
kell az állományt átalakítani.
Intézkedik az utasítás abban az
irányban is, hogy a feketefenyő te
lepítés terén a jövőben fokozott óva
tossággal járjanak el, lehetőség sze
rint mindenhol lombeleggyel történ
jék a telepítés. Erdeifenyő telepítés
re alkalmas termőhelyre fekete
fenyőt ültetni tilos. Végeredmény
ben el kell érni, hogy az erdősítések
nél alkalmazásra kerülő
erdeifenyő és feketefenyö aránya
országosan átlagos 70:30 legyen. Az
Erdészeti Tudományos Intézet to
vábbra is köteles figyelemmel kí
sérni a beteg feketefenyő állomá
nyok sorsát és megfigyeléseiről 1961.
június 30-ig jelentést kell készítenie.
Egyúttal az ÉRTI jövő évi kutatási
témakörét úgy egészíti ki, hogy be
hatóan foglalkozzék a feketefenyő
termőhelyigényének tisztázásával.
---------------------------------------------

Komplex, drótkötélpályás kísérleti termelés a Bükkben
A lillafüredi erdészet területén, a Lusta völgy feletti meredek lejtőn
érdekes komplex kísérleti termelést állított be az erdészet az ÉRTI ott mű
ködő csoportjával közösen. A 950 köbméteres előírt termelés lebonyolítása
így egyúttal a műszaki és gazdasági számítások alapja is, amelynek segít
ségével és tanulságai alapján ki lehet dolgozni a bükki lejtők és úgynevezett
sapkák letermelésének technológiáját.
Itt a sokszor 60 százalékos lejtőn kitermelt faanyagot csőrlővel húzzák
fel a daraboló-térre és innen újabb kötélpálya eregeti le a rönköket — motor
fékkel — a völgy alján futó út szélére. A tűzifát pedig Király-féle csúszdán
engedik le a kötélpálya melletti lejtőn. Valóságos gyári hangulat uralkodik
ebben az erdőrészben, ahogy a motorfűrészek, a kötélpályák motorjai egy
szerre dolgoznak; a valamikor jó nevet szerzett kézifűrészes Bettenbuchbrigád végzi most ezt a már magasrendű gépi termelést és a munkacsapat
mindössze 11 főből áll. A technikai megoldás egyúttal világosan példázza
hogyan alakul át a favágó gépkezelő erdei szakmunkássá.
------------------- -------------------------------------------

n második európai mikológus kongresszus
A közelmúltban 16 európai ország
több, mint 200 mikológusa gyűlt öszsze Prágában. A második európai
mikológus kongresszus első ülésnap
ján 8 előadás hangzott el a legújabb
kutatási eredményekről, majd ötna
pos tanulmányútra vitték a kikül
dötteket és ennek során tanulmá
nyozták a csehszlovák erdők gazdag
gomba flóráját. A tanulmányútnak
érdekes tanulsága volt a mikológxisok és erdészek közötti igen szoros
kapcsolat gyümölcsöző hasznosítása
Csehszlovákiában. Nemcsak a fa
rontó gombák kutatása terén, hanem
a gyakorlati gombászatban is nagy
segítséget jelent az erdészek gomba
ismerete és mikológiái érdeklődése.
A tanulmányút befejeztével Prá
gában tartották meg a kongresszus

záró ülését, s ott ismét 8 előadás
hangzott el. Az elnökség bejelentette,
hogy a harmadik mikológus kong
resszust Dániában, a negyedik kong
resszust pedig Budapesten rendezik
meg.
A magyar kiküldötteknek jelentős
eredménye, hogy előzetes megálla
podást köthettek a baráti országok
gombászaival, egyrészt a gombake
reskedelem (begyűjtés, feldolgozás és
export) fejlesztése érdekében, más
részt az ezzel szoros összefüggésben
levő népfelvilágosító és propaganda
munka egységesítése érdekében egy
baráti megbeszélés, illetve tapaszta
latcsere megrendezése kérdésében,
amelynek színhelye esetleg Magyar
ország lenne már a jövő évben.
Schuster Viktor
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Ai V. Erdészeti Világkongresszus tanulságai
z Országos Erdészeti Főigazgatóság

dolgozói

A előtt dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, a
főigazgatóság vezetője részletes beszámolóban is
mertette az ötödik Erdészeti Világkongresszus ta
pasztalatait. A magyar erdőgazdálkodás vezető
szakemberei előtt sok új szempont figyelembevéte
lével világította meg a nagy jelentőségű tanácsko
zást s a magyar erdőgazdálkodás számára levonható
tanulságait.

D evezetőben elmondotta, hogy a kongresszus
színhelye, az észak-amerikai Seattle fontos er
dészeti központ, ahol hatalmas mennyiségű, vasúton
és vízi úton érkező fatömeg gyűlik össze. A továb
biakban a kongresszus céljáról beszélt. Rámutatott,
hogy a kongresszus fő témája az erdők sokoldalú
használata volt. Hatalmas anyagot tárgyaltak, ame
lyet a kongresszus rendezőség-e .majd almanachban
ad ki. A világ fafogyasztásának nagyarányú emelke
dése — mint a kongresszus megállapította — a né
pek gazdasági és kulturális felemelkedésének a ve
lejárója. A fatermelés azonban még nem tart lépést

a fogyasztással. A kormányok sok más országban
még ma is, vagy a legutóbbi időkig lebecsülték az
erdőgazdaság fejlesztésének fontosságát. Hosszú le
járatú beruházásnak tartják az erdősítésekbe fekte
tett összegeket. Nem ismerték fel vagy nem elég
korán ismerték fel azt. hogy gyorsan növő fafajok
kal a termelési ciklust 10—20 évre lehet lerövidí
teni.
Kitért dr. Balassa elvtárs arra, hogy nálunk a
felszabadulás óta a kormányzat messzemenő támo
gatásban részesíti az erdőgazdálkodást, az új erdő
sítéseket. Az erdőtelepítések aránya a felszabadulás

óta megtízszereződött a Horthy-korszak éveihez vi
szonyítva.
T eszögezte a kongresszus, hogy az erdőgazdálkodás útját mindig a jelenlegi és a távlati nem
zetgazdasági érdekeknek együttesen kell megszab
ni. Korszerű közgazdasági elveknek kell érvényesül
ni az erdőgazdálkodásban is. Ez jelenleg még csak
alig néhány államiban észlelhető.
A kongresszus mint elsőrendű feladatot szabta
meg a világ fakészleteinek felmérését. Légi fényké
pezéssel, az erdők pontos számbavételével tiszta ké
pet kell kapnunk arról, hogy mekkora fakészletek
kel rendelkezünk. Különösen a trópusi erdők ada
tai ismeretlenek még.
A világkongresszuson 6 szocialista és 59 tőkés
állam vett részt. Több tőkés ország javaslatára a
kongresszus határozatba iktatta, hogy az erdőgaz
dálkodásban és a fatermelésben a közérdeket a ma
gánérdekek elé kell helyezni, vagyis egyetlen nem
zet sem engedheti meg, hogy az erdővagyon a tőké
sek kény e-ked vének legyen kiszolgáltatva. Nagy

hangsúllyal került a kongresszus plénuma elé a pa
pírfa termelés és felhasználás kérdése. Az összes
iparifa felhasználáson belül, rohamosan növekszik
a papírfa felhasználása. A fenyő mellett nagy sze
repet kapott a papírgyártásban a lombos fa is. Á
kongresszus újólag figyelmeztetett bennünket arra,
hogy még sok pótolni valónk van ezen a téren. Ná

lunk is mindinkább át kell térnie a papírgyártás
nak a lombos fa felhasználására.
Q zámos előadás tárgyalta a vadgazdálkodás
kérdéseit is. Egységes volt
álláspont ab
ban, hogy a vad és az erdő biológiai egység. Erdő
gazdálkodás vadgazdálkodás nélkül elképzelhetet
len, azonban kellő védekezéssel a vadkárokat a leg
minimálisabbra lehet csökkenteni.
Balassa elvtárs ezután az „amerikai életformá
ról” tárt a hallgatóság elé néhány találó képet. El
mondotta, hogy Seattle több mint 600 ezer lakosú,
gyorsan fejlődő város, tengeri kikötővel, fejlett
iparral. Az úgynevezett gazdag városok közé tarto
zik, szembeötlő azonban, hogy egyetlen színháza
vagy hangversenyterme sincs, néhány mozi műkö
dik a városban, amelyekben a legolcsóbb jegy egy
dollár. Általában az árak magasak, a dollárnak sa
ját hazájában egyáltalában nem olyan magas a vá
sárlóértéke, mint Európában. A legtöbben saját fa
házakban laknak, mert saját házhoz kedvező rész
letfizetéssel hozzá tudnak jutni, míg a lakbérek
rendkívül magasak, átlagosan 100—120 dollár körül
vannak.
Az átlag amerikai keresete körülbelül 300 dol
lár, amiből étkezésre, lakásra telik, de a kultúrigények kielégítésére már csak szűkösen. Rendkívül
magasak a kisipari szolgáltatási díjak is, egy férfi
haj vágás például másfél dollár, ami ha csak tízzel
szorozzuk is, 15 forintnak felel meg. Ezért a leg
magasabb keresetű családoknál is a háziak végzik
el a házkörüli javítási munkákat. Sok férfi maga
nyírja otthon a haját.
z élelmiszeripar igen fejlett, a nagyrészt
,,konyhakész” állapotban elkészített élelmi
szerek csomagolása rendkívül vonzó és ízléses.
Csak éppen az ételeknek nincs aromájuk. És aho
gyan az ételeknek sincs sava-borsa, úgy sivár az élet
forma is. Nemcsak az élelmiszereket, de a kultúrát
is gép állítja elő. Seattleben hat televíziós és nyolc
rádiótársaság ontja naphosszat a gyönge, gengszter
filmekből, cowboyhistóriákból, csiricsári zenéből és
reklámszövegekből álló műsort. Külön könyvkeres
kedések nincsenek, a könyveket egyéb bazáráruval
árulják együtt A televíziós adásoknál az Egyesült
Államokban legalább annyi műszaki hibával talál
kozhatni, mint nálunk.
Befejezésül arról beszélt Balassa elv társ, hogy
a tőkések a legszigorúbb munkafegyelmet követe
lik meg. A munkaidő minden másodpercét ki kell
használni. Az ebédidő mindössze 20 perc, ezenkívül
csak úgynevezett kávéivási szünet van, ami délelőtt
és délután kettő-kettő perc.
Figyelemre méltó észrevétele volt á küldöttsé
geknek az, hogy Amerikában teljesen elmosódott a
határvonal a szellemi és a fizikai munka között. A
mérnökök és munkások, a fizikai és a szellemi dol
gozók egymást megbecsülve, egymást segítve áll
nak a hihetetlenül erős tempójú munkában — fe
jezte be előadását dr. Balassa Gyula miniszterhe
lyettes.
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Automatikus kapcsoló, házi műgyanta, vízágyú, hosszú furnér

á ros o n ____________
Amikor a hárosi bekötő úton
csaknem tengelytörést kaptunk
egv hatalmas gödörben, az volt a
véleményünk, hogy itt három év
alatt — amióta nem jártunk Há
roson — a világon semmi sem vál
tozott. És még jobban megerősö
dött bennünk ez a nézet, amikor
Avar Károly igazgató azzal kezd
te a beszélgetést, amivel három
éve abbahagytuk: az emberekkel

sok száma sem kevés. Kilenc hó
nap alatt 108. De dicsekedhetnek
a hárosiak egy óriási jelentőségű
szabadalommal is. Kelemen János
villanyszerelő, csoportvezető és
Kovács
Kálmán villanyszerelő

való foglalkozással, a neveléssel, a
szakképzéssel.

lényegesen kevesebb meddő ára
mot fogyasztanak, mert ha pél

Nemsokára kiderült azonban,
hogy a változatlanságból semmi
sem igaz, mert az út még rosszabb,
viszont az emberek neveléséről,
képzéséről itt nem csak szó van,
hanem annak nyomán sok válto
zás is. Egyre több a képzett szak
munkás, adminisztratív és műsza
ki szakember. Ebben a tanévben
is szakmunkásképző tanfolyamon

dául fűrésznél vékony a fa, vagy
üresen jár a gép, akkor a motor
csillagba megy. Ily módon a beve
zetett energia 75—80 százalékát
hasznosítják az eddigi 45—50 szá
zalék helyett. Ennek a találmány
nak hatalmas jelentőségét még a
laikus is könnyen felismerheti, de
ha azt hiszi, hogy a feltalálók a
szokott kálváriát nem járták vé
gig, akkor téved. Már két éve jár
ják, de még nem értek a végére.

vesznek részt 30-an, általános is
kolát végez 4, technikumba jár 28,
egyetemre 6 (ebből kettő társadal

mi ösztöndíjas) és mérlegképes, il
letve képesített könyvelői tanfo
lyamra jár 4 dolgozó. Ehhez nem
kell kommentár; legfeljebb annyit
jegyzünk meg, hogy érdemes is
tanulni, mert a képzett dolgozókat
a vállalat erkölcsileg és anyagilag
egyaránt megbecsüli. A szakmun
kás tanfolyamot végzett munká
sok órabére például 0,30—1 forint
tal magasabb, mint a tanfolyamot
nem végzetteké.
A képzettebb dolgozók jobb
munkát is végeznek, hamarabb rá
jönnek a munka jobb, könnyebb
végzésének fortélyára. Erről be
szél az újítási statisztika is. Az év
első háromnegyedében 263 újítást
nyújtottak be s a bevezetett újítáA holt Duna-ágban csaknem 1500 köb
méter fenyőrönk vár kiszedésre.

te hihetetlen az
pálya kidobott
dent csinálnak.
szült görgősort,

is, hogy a kiskocsi
sínéiből mi min
Láttunk ebből ké
kaparó szalagot,

olyan csillagháromszög átkapcsolót
talált fel, amely a terhelés függvé
nyében automatikusan kapcsol. A

jóformán fillérekbe kerülő kap
csoló használata nyomán a gépek

A sorozatvágó körfűrészből kialakított
paralel fűrészt Nagy József kezeli, aki
egyszerre két iskolát is végez: a nyol
cadik általánost és a szakmunkásképző
tanfolyamot.

A sokszor előforduló akadályok
azonban nem riasztják vissza a hárosiakat a legkülönbözőbb ötletek
megvalósításától. Közismert pél
dául, hogy ma már 90 százalékban
a maguk készítette műgyantával
dolgoznak. Miután ugyanis nem

győzték kifogásolni a műgyanta
szállítmányok mennyiségi és minő
ségi fogyatékosságait, maguk fog
tak hozzá az előállításhoz. Csupán
egy duplikátort vettek, a többi be
rendezést maguk készítették. Szin

Évente 40 000 darab, furnérból sajtolt
hordót készítenek Hároson. Érdemes len
ne itt is a kevésbé termelékeny kézi
műveleteket ötletes megoldásokkal, kisgépesítéssel termelékenyebbé tenni.

sőt egy színt is, amelyet a fenyő
szélezésére szolgáló gép fölé építet
tek. Ez a gép maga is csupa újí
tás és dicséri a helyi kivitelezést
is. A gép ugyanis eredetileg egy
sorozatvágó körfűrész, amelyet
úgy alakítottak át, hogy két pen
gével szélezze a fenyő fűrészárut.
Az egyik penge rögzített és hely
zetét a gépkezelőnek egy ugyan
csak rögzített acélnyíl mutatja,
míg a másik penge akár közelről,
akár távolról (a deszka hosszától
függően) egyetlen mozdulattal ál
lítható (a deszka szélességétől füg
gően), miközben a penge mozgá
sát, illetve állását egy centiméte
res beosztáson futó másik acél
nyíl mutatja.
A lehetőségek igazán gazdag
tárháza azonban a faipari üzemek
ben az anyagmozgatás. Itt lehet
bőségesen élni az ötletekkel és
kell is, mert egyre nehezebb erre
a munkára elég munkást kapni,
drága is a régi, korszerűtlen
anyagmozgatás és nehéz testi
munkát követel. Igaz, hogy állami
segítséggel Hároson is sokat javult
a helyzet. Ma már a külső anyag
mozgatás legnagyobb részt gépek
végzik. A múlté már az az idő,
amikor az emberek tönkrementek
abban, hogy a nehéz rönköket 6—
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800 méterre kispálya kocsin tol
ták. Most a szállítást könnyebben,
gyorsabban és olcsóbban 6 trak
tor végzi 16 pótkocsival. Gépek

segítik a rakodást és máglyázást
is. A belső anyagmozgatás még
sok munkaerőt vesz igénybe. De
Károson e téren sem várják a sült
galambot. Egymásután szerelik a
maguk készítette berendezéseket,
görgősorokat, szállító láncokat, ka
paró szalagokat.
Az ilyen megoldások egyúttal
mentesítik a dolgozókat a nehéz
testi munkától, mert ez is fontos
szempont. Itt van mindjárt az
egyik legnehezebb fizikai munka,
a rönkök kérgezése. Mennyit gon
dolkodtak már ennek könnyebbé
tételén szerte a világon. A háro-

tak létre a Hárosi Falemezművek
műszaki dolgozói két szocialista
brigádot. Az egyik Fürjes János
vezetésével a műszaki fejlesztés
sel foglalkozik, míg a másik a ter
melékenységgel. Gajottó Silvió a
termelekenységi brigád vezetője
büszkén mutatja az érdeklődőnek
a szocialista szerződést. Ebben —
többek között — azt vállalták,
hogy fényképezésszerüen végig
mennek az üzemen, és mindenütt
meg állapítják; mi akadályozza a
munkát. Már az eddigi vizsgálatok

is meglepő eredményeket hoztak.
Kiderült, hogy valóban létezik
„üzemi vakság”, mert sok olyan
hibát, könnyen megszüntethető
fogyatékosságot találtak, amely
eddig is a szemük előtt volt, de
nem vették észre. Egy ilyen példa
a fűrészüzemből: Éveken keresz
tül csak 3,3 méter hosszú furnért
tudtak vágni, holott sok hosszabb
furnérrönk is volt. Ezen úgy segí
tettek, hogy nem régen készítettek
egy új késfejet és most már 4,4
méter hosszú furnért is tudnak
vágni. Ily módon csökkent a hul

ladék, az ollózási veszteség és nőtt
a munka termelékenysége.
Mindezek a törekvések előbbre

A hámozásra kerülő rönköt daru emeli
ki a tároló tóból.

viszik a Hárosi Falemezművek és
vele együtt az ország ügyét. A
megoldásokhoz pedig minden gon
dolkodó főre szükség van. És a há.rosiak ezt is tudják. Nem akarnak
mindent „saját kútfőből” merí
teni. Igen példamutatóan együtt
dolgoznak a kutatóintézettel. Nél
külük semmilyen fontos dolgot
nem csinálnak, a dokumentációju
kat
felhasználják,
tanácsaikat
meghallgatják. így, együttes erő
vel lehet legjobban munkálkodni
a munkatermelékenység emelésén
és az önköltség csökkentésén.
Dr. Fébó László
!•»

■
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Az erdőtípusok és a vad kölcsönhatása

A kérgezés ma még a legnehezebb kézi
műveletek közé tartozik, de rövidesen
talán a legkönnyebb lesz.

siak is keresték a megoldást, s
amikor egy kis újsághírből arról
értesültek, hogy a pilisi bányában
egy új találmány segítségével kérgezik a bányafát, azonnal odautaz
tak. És úgy látszik, ezt a nehéz
munkát is sikerült gépesíteni. A
pilisiek vízágyúja ugyanis valóság
gal lelövi a kérget. A hárosiak pe

dig nem gondolkodtak, rögtön tár
gyalni kezdtek egy berendezés
megvételéről.
A vízágyúval a munka nemcsak
könnyebb, hanem lényegesen ter
melékenyebb is. De így van ez a
többi kis gépesítéssel, a kaparó
szalagokkal, görgősorokkal stb. is.

A termelékenység emelése pedig
nagyon fontos. A párt is erre irá
nyítja, most a figyelmet. Ezért hoz

A brnoi erdészeti kutató intézet
egyik szakembere, Jiri Vanek leg
utóbb érdekes tanulmányokat foly
tatott abban az irányban, hogy mi
lyen kölcsönhatások vannak az erdőtípusok és a vad között. Beszámoló
jában — Myslivost a lesnická typologie — az erdőtípusok megállapítá
sának fontosságára mutat rá, mert a
típusok tájékoztatnak arról is, hogy
milyen táplálék áll a vad rendelke
zésére. Más-más vadfaj
más-más
erdőtípusban találja meg a maga
életkörülményeit, legkedvezőbb kör
nyezetét, vagy más szempontból
nézve a különböző! erdőtípusokban
különböző vadfaj tartózkodik. Az
egyik inkább az elegyes erdőt vá
lasztja lakóhelyül, a másik inkább
az elegyetleneket, például az elegyetlen fenyveseknek megvan a maga
sajátos vadállománya.
A növénytakarótól nemcsak a vad
fajtája, de a területegységre eső
mennyisége, tehát a vadsürüség is
függ. Jiri Vanek azt is vizsgálat tár
gyává tette, hogy más-más évszak
ban különböző erdőtípusokban ta
lálja meg a vad az életfeltételeit.
Ha az erdő vadeltartóképességét
vizsgáljuk, akkor — állapítja meg
Vanek — azt tapasztaljuk, hogy a
vad részére legalkalmasabb a kigyé-

rült, alsó szintben elbokrosodott, el
gyomosodott, elfüvesedett állomány.
Ez idő szerint Csehszlovákiában az
elegyetlen fenyvesek átalakítása fo
lyik korszerű elegyes állományokká.
Tehát visszakanyarodnak az eredeti
erdőtípusokhoz. A szakemberek fel
tételezik, hogy ezzel a folyamattal
a vadállomány feljavítása is sikere
sen megoldható.
A tanulságok alapján a hazai va
dászati kutatásnak is érdemes volna
foglalkozni az erdotípológia és a vad
eltartóképesség viszonyának vizsgá
latával.

A faipari gépgyártás
legújabb nemzetközi eredményeit is
merteti a Faipar legutóbbi számá
ban Lugosi Armand, a Faipari
Kutató Intézet osztályvezetője. Cikk
sorozatának ebben a részében a kü
lönböző furnér-ollók típusait mutatja
be. Ugyanebben a számban Szőke
Balázs folytatja hosszabb tanulmá
nyát a fűrészáruk szárítás-technoló
giájáról. Z o m b o r i János, a Fa
ipari Kutató Intézet munkatársa a
ragasztott fumérhordók gyártástech
nológiai kérdéseit foglalja össze gya
korlatilag is hasznos tanulmányá
ban.
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eredmények árnyékában

Hibák és hiányosságok, amelyeket
meg lehet — és meg kell szüntetni

ERDÖGAZDÄLKODÄSUNK fejlesztésének irány
elveit, célkitűzéseit a Minisztertanács 1040/1954. számú
határozata hat évre rögzítette. Az említett határozat
nak és az abban foglalt követelményeknek az erdőgaz
daságok a vonatkozó szakmai utasítások betartásával,
a munka ésszerűbb és gazdaságosabb megszervezésével
általában eleget tettek. Ezt bizonyítja az is, hogy a ter
melési tervek teljesítése, illetőleg túlteljesítése mellett
évről évre fokozatosan jobb és jobb eredményeket ér
tek el.
Az 1956/57-es gazdasági évben az erdőgazdaságok
még 21,2 millió Ft vállalati veszteséget terveztek, és
ezzel szemben 10,6 millió Ft veszteséget — tehát ugyan
csak 10,6 millió Ft eredmény javulást — értek el. Az
1957/58-as gazdasági évtől kezdődően azonban az erdő
gazdaságok tervei már nyereséget irányoztak elő és a
tervezett nyereséget minden évben túlteljesítették;
1957/58-ban 26 143 000 Ft, 1958/59. évben 28 737 000 Ft
volt az eredmény javulás összege — és az 1959/60. év
várható eredményjavulása mintegy 35 millió forint kö
rül lesz. Az említett összegekben természetesen egye
lőre nem jelentkezik az az érték, ami a minisztertaná
csi határozat irányelveinek végrehajtása nyomán az
erdőállományokban található meg és a későbbiekben
jelentkezik.
AZ ELÉRT SZÉP EREDMÉNYEK bizonyítják az
erdőgazdaságok jó munkáját és egyúttal azt is, hogy az
erdőgazdaságok képesek az eddigi eredményeknél még
jobb eredményeket elérni. Mégis felmerült több erdő
gazdaság részéről az a kérdés, lehet-e az eddigiekben
évről évre feszített és túlteljesített terveket és eredmé
nyeket még a továbbiakban is túlszárnyalni? A felve
tett kérdésre egyértelműen azt kell válaszolni: az elért
eredmények további fokozása nem csak lehetséges, —
de szükséges is!
Eddig még kevés szó hangzott el arról, hogy az el
ért eredmények mellett az erdőgazdaságok a gazdálko
dás során még elég sok hibát követtek el és még sok
a hiányosság. Ezt igazolják mind a Főigazgatóság,
mind pedig az erdőgazdaságok által végzett ellenőr
zések megállapításai. A vizsgálatok a gazdálkodás
úgyszólván valamennyi területén észleltek olyan hiá
nyosságokat, hibákat, amelyek felszámolása az ered
mény további javulását és az élőfaállomány további
mennyiségi és minőségi összetételét is javítja. Ezért —
ellenőrzéseink tapasztalatait felhasználva — a továb
biakban azokkal a kérdésekkel foglalkozom, amelyek
az erdőgazdaságok, vállalatok gazdálkodásában hiba
ként, hiányosságként a leggyakrabban előfordulnak, a
legáltalánosabbak, vagy az eredményre gyakorolt hatá
sukat tekintve nagyobb jelentőségűek és ezért a még
eredményesebb gazdálkodás érdekében a kiküszöbölé
sük szükséges.
Minthogy az utóbbi évek eredményjavulása dön
tően a fahasználati ágazat eredménye javulásából adó
dott, — elsősorban a fahasználat, valamint az ezzel
szorosan összefüggő tevékenységek során mutatkozott
hibákkal és hiányosságokkal foglalkozom. Ilyen hiba
például — amit vizsgálataink során megállapítottunk
—, .hogy a „V” fák jelölése vagy egyáltalán nem törté
nik meg, vagy a kijelölés, amelyre több millió forintot
fordítottunk, szakszerűtlenül történik (egyenetlen el
osztás, minden jobb törzs „V”-fának minősítése stb.).
A GYÉRÍTÉSEKNÉL a vágástervezés fatömege az
esetek többségében alacsony. Ennek következtében —
félvén a tervvel szemben mutatkozó nagyobb arányú
eltérések következményeitől — a gyérítéseket a szük
ségesnél alacsonyabb mértékben hajtják végre. Van
olyan erdőrész, amelynek gyérítése már több éven ke
resztül folyik, de még mindig nincs végiggyérítve. Az
előírtnál gyakoribb visszatérés a termelés és szállítás
gazdaságossága, a munkálatok elaprózódása miatt is
káros.
A múlttal szemben lényeges javulás tapasztalható
az erdősítések terén a természetes felújító vágások nö

velése útján. Ez az újraerdősítési forma megfelel a ter
mészeti viszonyoknak és önköltségben a legalacso
nyabb. A fokozatos felújító vágások gyakorlati kivite
lezése azonban még nem hibátlan.
A FAKITERMELÉSNÉL észlelhető hibák közül
elsősorban a tűzifarakatok méreteinek hiányait, a tőmelletti sarangolás lazaságát kell megemlíteni. Ezek a
hibák kettős vonatkozásban is káros hatásúak: egyrészt
árbevételi kiesést jelentenek, másrészt az erdőrészböl
kitermelt faanyag mennyiségének, illetőleg pontosságá
nak rovására mennek. Említést kell tennünk a vékony
tűzifáról is. A tüzelővel jobban ellátott vidékeken a
vékony tűzifának a 3 cm-en aluli részét az erdőgazda
ságok nem termeltetik össze. így a helyi szükségletek
kielégítésére alkalmas vékony faanyag nem kerül fel
használásra, helyét a nagyobb tömegű és távolsági érté
kesítésre is alkalmas botfa tölti be. Ezeken a leggyak
rabban előforduló hibákon kívül meg kell még emlí
teni a magas tuskókat, ferde vágáslapokat, a szaksze
rűtlen döntés következtében történő felrepedéseket,
amelyek a mennyiséget, illetőleg a minőséget — és ezen
keresztül az eredmény alakulását is — károsan befo
lyásolják.
Sok hiányosság mutatkozik a rakodókon a rakodói
rend tekintetében. így például az iparifát sok esetben
ászokfa nélkül máglyázzák, az „S” kapcsozás gyakran
elmarad, a tűzifát nem sarangolják, a próbamérlegelé
sek elmaradnak és hasonlók. Mindezek károsan befo
lyásolják az eredmény alakulását és a társadalmi tulaj
don biztosítása szempontjából is kiküszöbölendő hiá
nyosságok.
A FAGYARTMANYTERMELÉS mennyiségének
növelése a jó eredmények elérésében jelentős mérték
ben segítette az erdőgazdaságokat. Azonban ezen a te
rületen is meg kell emlékezni olyan hibákról, amelyek
a kitűzött céllal ellentétesek. így a vágások iparifabecslésének pontatlansága több esetben oda vezetett,
hogy értékesebb iparifa választékoknak alkalmas fa
anyagot is fagyártmányfává termeltek. Más esetekben
előfordult, hogy a fagyártmánytermelő üzemet csak
úgy tudták kellő alapossággal ellátni, hogy a szerfakihozatali százalék növekedése következtében előállott
többlet-iparifa egy részét a fagyártmánytermelő üzem
részére választékolták.
Az eddig felsorolt és a hozamokban jelentkező hi
bákon kívül beszélni kell a költségek alakulásáról is.
A fahasználat és a fagyártmány termelési ágazatoknál a
munkabér és az energia a döntő költségtényező. Az
erdőgazdaságok általában betartják az átlagbérekre vo
natkozó rendelkezést, azonban gyakran találkozunk
még bérlazításokkal. Ezek a kitermelési munkabért ki
alakító tényezők felvételének a tényleges helyzettől
való eltéréséből adódnak. Döntően a tényezők kialakí
tása, illetőleg lazítása az, ami az önköltségre károsan
oldja meg a fakitermelésnél a „bérproblémákat”. Az e
téren sokszor elmaradó erdőgazdasági felülvizsgálat azt
okozza, hogy a hiba állandósul, a kitermelési idényben
állandó költségrontó tényezővé válik.
A SAJÁT ÉS IDEGEN FOGATOK energiaköltsé
génél hasonló a helyzet és ez is jelentős mértékben
rontja az eredményt. Előfordul ugyanez az erdőgazda
sági gépjárművezető keresetének megállapításánál is.
A vásárolt energiaköltség díjszabásai pedig a megtett
távolságra vonatkoznak, amit azonban különböző té
nyezők alapián pótlékolni lehet, illetőleg pótlékok fel
számításának van helye. A kerületvezető erdészek a
menetleveleken a teljesítést többnyire minden ellenőr
zés nélkül mechanikusan igazolják. A menetlevelek
felülvizsgálatának megszigorítása tehát jelentős önkölt
ségi tartalék az erdőgazdaságoknál. Meg kell még em
líteni a kocsiterhelések kérdését, mert a raksúlynak a
megengedett mértékig való ki nem használása a költ
ségek változatlansága mellett kevesebb faanyag szállí
tásával jár.

Hí
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Mindezek a hiányosságok részben annak tulajdo
níthatók, hogy sok az olyan kerületvezető erdész, aki
nincs tisztában a bizonylati rend helyes alkalmazásá
val, s ennek következtében a bizonylati fegyelem több
vonatkozásban laza, sokszor felesleges költségek jelent
keznek, nem is beszélve a társadalmi tulajdon védel
mének veszélyéről.
GYAKRAN ELŐFORDUL, hogy a magtermő állo
mányok állománybavételét elmulasztják, továbbá a
begyűjtést nem megfelelő ellenőrzés mellett végzik. A
magszükséglet jelentős részét „kisgyűjtőktől” biztosít
ják és ez olyan hibára is lehetőséget ad, hogy más szár
mazási körzetből eredő mag kerül elvetésre, nemritkán
ez is okozza a csemetetermelésben jelentkező és igen
gyakran számottevő terméskiesést. A magkezelés és
magtárolás szakszerűtlensége, a vetés időpontjának
helytelen megválasztása igen gyakran okoz termés
kiesést. Általában a csemetetermelési ágazat vesztesé
gességét vagy eredményromlását nem annyira a költ
ségtényezők túlzott volta, mint a termelési értéknek a
tervtől való lemaradása okozza. A csemetekertek helyé
nek nem megfelelő megválasztása (fagy veszély, talajlemosás stb.) továbbá a talajerő visszapótlása terén is
még számos hiba van, s ez mind rontja az eredményt.
Bár kisebb mértékben, de még mindig előfordul,
hogy az erdőgazdaságok mezőgazdasági művelésre al
kalmatlan területen folytatnak mezőgazdasági terme
lést és ezért jelentős veszteség mutatkozik az ágazat
nál. Sokszor azonban a takarmány-önellátás készteti
erre az erdőgazdaságokat. A fogatüzemek fenntartása
az erdőgazdálkodásban még valóban szükséges, de
sok fogatüzem az ésszerűnél lényegesen nagyobb lét
számmal dolgozik. Gyakran nincs megfelelően bizto
sítva a fogatüzemek folyamatos foglalkoztatása sem, s
ez ugyancsak rontja a gazdálkodás eredményességét.
Hiányosságok mutatkoznak sok helyen a szakszerű ta
karmánytárolás területén is.
A segédüzemágak közül még meg kell említeni a
gépüzemet és az azokhoz kapcsolódó javítóműhelyeket.
A javítóműhelyeknél gyakran nem tartják be a bizony
lati rend előírásait, így a gépekkel kapcsolatos meg
hibásodás, a gazdaságos üzemeltetés értékelése lehetet
lenné válik, nem is beszélve a társadalmi tulajdon vé
delmének kérdéséről.
A TMK terveket néha el sem készítik s gyakran
fordul elő, hogy a globális tervet nem bontják le javító
műhelyekre. A tervszerűtlen munka a gépek teljesít
ményének csökkenésére és gépállásokra vezet. A szál
lítóüzemek (gépüzemek) területén elsősorban az üzem
anyag elszámolása, továbbá a helytelen (magasabb) tel
jesítmények elszámolása tekintetében mutatkoznak hi
bák. A kellően nem ellenőrzött üzemanyagfogyasztás
azután az igénybevevő ágazatoknál eredményromlást
okoz.
AZ IPARI VÁLLALATOK is, az erdőgazdaságokhoz
hasonlóan, az elmúlt években a termelési tervek telje
sítése, illetőleg túlteljesítése mellett s2ép eredménye
ket és jelentős összegű eredményjavulásokat értek el:
1957-ben 17 518 000 Ft, 1958-ban 25 928 000 Ft, 1959-ben
43 805 000 Ft volt az eredményjavulás összege, és 1960ban is mintegy 10—15 millió Ft eredményjavulás vár
ható. Azonban a faipari vállalatoknál is számos olyan
gazdálkodási hiba mutatkozik, amelyek kiküszöbölése
az eredmény további javulására vezethet.
Többször előfordul például, hogy a vállalatok a
technológia mellőzésével is igyekeznek a termelési költ
ségeket csökkenteni. Ez vállalati vonatkozásokban a
tervteljesítés szempontjából pillanatnyilag kedvező le
het, népgazdasági szempontból azonban feltétlenül ká
ros. A rönktereken gyakran csak földrerakott alátét
fákon történik a máglyázás, sőt néha még ez is elma
rad és csak rakoncafa kerül a máglya alá. Ez persze
legtöbbször a rönkök minőségi romlásához vezet. Je
lentősen emeli a termelési költségeket az is, hogy nincs
a termeléshez előre kiosztályozott rönkfamennyiség.
Kedvezőtlenül befolyásolja a kihozatalt, továbbá az ön
költséget a rossz pengebeosztás. Még mindig előfordul
az is, hogy egyes vállalatok a fülledékeny anyagok fel
dolgozásával elkésnek és ezért az anyagban minőségi

romlás következik be. A fűrészcsarnokban gyakran
nem tartják be a vastagsági méretelőírást, így például
a fűrészáru, a parkettaléc gyakran 2—3 mm-rel vas
tagabb a szükséges méretnél. Több esetben előfordul a
mérethiányos, szabványon aluli termelés is. Nincs meg
felelő előrajzolómunka, amely hivatva lenne a hibás
részek kiejtésével a szabvány szerinti legkedvezőbb
késztermék minőséget biztosítani.
A LEMEZGYÁRTáSNAL egyes helyeken az átfu
tási idő csökkentése a lemezek minőségének csökkené
séhez vezetett. A készárutéren a szabálytalanul, szak
szerűtlenül rakott máglyák gyakran a fűrészáru vete
medését, görbülését idézik elő. Sok az ideiglenes, mág
lyázás nélkül lerakott és máglyázásra váró fűrészáru
is, ami ugyancsak a minőségi romlás veszélyét rejti
magában. Még mindig sokszor marad el a rönkfa téte
les átvétele és sok esetben pontatlan a rönkfa termelés
előtti felmérése is. Ezekből kifolyóan a nyilvántartá
sokban gyakran már nem mutatkoznak készletek, de a
valóságban még vannak s ez a társadalmi tulajdon vé
delme szempontjából is erősen kifogásolandó. A ter
melés számbavétele sem éri el még sok esetben a kí
vánt színvonalat. Gyakran előfordul, hogy a fűrészárut
hibái ellenére „telibe mérik”, az értékesítéskor azon
ban a hibák miatt engedményt kell adni. A selejtes ter
melésért felelősségrevonás általában nem történik, nem
történik meg az átminősítés sem, s így leltári többlet
vagy hiány keletkezik. Több helyen a vállalatok fizikai
állományban bérezett, de alkalmazotti minőségben
foglalkoztatott munkavállalókat alkalmaznak. Máshol
az átlagbér betartása érdekében olyan alacsony fize
tésű dolgozókat alkalmaznak, akiknek alkalmazására
egyébként nem volna szükség. Szórványosan előfordul
az is, hogy a dolgozók természetbeni juttatásokkal üzér
kednek.
Mind az erdőgazdaságoknál, mind az ipari vállala
toknál gyakori, hogy az anyaggal való gazdálkodás te
kintetében nem nyilvánul meg a szükséges takarékos
sági szemlélet. Ugyancsak gyakoriak az „elfekvő kész
letek” is. Az anyagköltségeken kívül nem kielégítő
mértékű a takarékossági szemlélet sem az erdőgazda
ságoknál, sem pedig az iparvállalatoknál a „különféle
költségek” vonatkozásában sem.
Az erdőgazdaságok, vállalatok a rendelkezésükre
álló reprezentatív keretüket általában túllépik és a
reprezentációs költségek elszámolásánál igen gyakran
szabálytalanul járnak el. Több esetben szabálytalanul
használják fel’az igazgatói alapot is.
A BELSŐ ELLENŐRZÉS —- bár bizonyos fejlődés
tapasztalható e téren — az erdőgazdaságoknál még
nem kielégítő. Az ellenőrzések, jelentések nem fog
lalkoznak eléggé a gazdálkodás kérdésével, csak a terv
től való eltéréseket állapítják meg, ezek okait azonban
többnyire nem vizsgálják meg. így pedig a hibák meg
szüntetésére nincs lehetőség és az erdőgazdaság irá
nyítása is nehézkesebbé válik. A lefolytatott vizsgála
tok realizálása itt-ott elmarad, gyakoribb eset, hogy el
húzódik. Ennek következtében a vizsgálatok hatása a
gazdálkodásra, a társadalmi tulajdon védelmének biz
tosítására még nem megfelelő. De van még bőséges ja
vítanivaló az iparvállalatok „belső ellenőrzési” munká
jában is. Elsősorban a rendszeresség és ugyancsak a
realizálások tekintetében.
összeállításunk nem törekszik teljességre és nem
is hivatkozik az egyes erdőgazdaságoknál, vállalatok
nál észlelt hibákra. Csupán ki akartuk emelni a leg
tipikusabb és leggyakoribb hiányosságokat, hogy a ta
nulságok alapján munkánkat megjavíthassuk. Az elő
forduló hibák, hiányosságok ellenére is ismételten le
kell szögezni, hogy az elmúlt években mind az eidőgazdaságok, mind a faipari vállalatok jó munkát vé
geztek, teljesítették, illetőleg túlteljesítették a népgaz
dasági feladatokból rájuk eső részt, — és ennek alap
ján joggal el lehet várni azt, hogy mindezek kiküszö
bölésével a következő időszakban rájuk váró még na
gyobb feladatokat is végrehajtják, illetőleg túl fogják
teljesíteni.
Kocsmár Ferenc
főosztályvezető, OEF
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A Faipari Kutató Intézetben

■

f

Ragasztott váltótalpfák beépítése *
a kelenföldi pályaudvaron.

Á felszabadulás előtt ismeretlen fo** galom volt Magyarországon a fa
ipari kutatás. A faipar kisipari jel
leggel magántulajdonban volt és az
alkalmazott technológiai eljárások
egy-két ember tapasztalati tudásán
alapultak. Mérnöke a faiparnak úgy
szólván alig volt, de még a faipari
technikusok száma sem volt említésre méltó, Fejlődőképes műszaki
színvonalról tehát a faiparral kapcsolatban még beszélni sem lehetett.
Felszabadulásunk ezen a téren is
gyökeres változásokat hozott. Az
üzemeket államosították és a szocia
lista tervgazdálkodásra való áttérés
parancsolóan írta elő a műszaki szín
vonal szakadatlan emelését. A mű
szaki feladatok tudományos tanul
mányozására és előkészítésére a ku
tató intézetek széles hálózata léte
sült és ennek a fejlődésnek az ered
ményeképpen jött létre 1951-ben a
Faipari Kutató Intézet is.
Az akkor megalakult Kutató Ta
nács a Faipari Kutató Intézet fő fel
adatának a faipar technológiájának
fejlesztését, új gyártmányok techno
lógiájának kidolgozását, a fa pótlá
sát, favédelmet jelölte meg és egy
ben kötelességévé tette a faipar mű
szaki tudományának fejlesztését, mű
szaki szakirodalmának megteremté
sét, továbbá faipari szakemberek,
mérnökök képzését, továbbképzését.
A Faipari Kutató Intézet meg
alakulása óta ennek értelmében fejti
ki tevékenységét.
Tájékoztatást kértünk az Intézet
munkájáról Bozsó László igazgatótól.
A tízesztendős munkát a követke
zőkben foglalta össze.
Magas frekvenciával ragasztott
televíziós szekrény.

I

Az elmúlt 10 évben folyó kutatá
sokat az alábbiak szerint lehet csoportosítani:
a) A faipar technológiájának fejlesztését szolgáló kutatások a fűrész és lemezipar területén.
b) A fa ragasztásával kapcsolatos
kutatások, új ragasztási módszerek,
eljárások, új ragasztóanyagok elő
állítása és felhasználásának tech
nológiája az anyag gazdaságosabb
és jobb kihasználása érdekében.
c) Fapótlás, fahelyettesítés lehető
ségeinek kutatása, forgácslap elő
állításának technológiai kutatásai,
a nyersanyagbázis növelésének és
a komplex faanyag kiszámítás ja
vításának céljából.
d) Gépesítés, műszerezés, automa
tizálási problémák.
e) Favédelem, faanyagnemesítés,
beleértve a szárítás tudományos és
műszaki kérdéseinek tisztázását is.
A faipar technológiájának fejlesz
tése terén elsősorban a fűrészipar
feladataival foglalkoztunk, miután
gazdaságosság szempontjából a fű
részipar a faiparnak jelentős szek
torát képviseli. Az Intézet meg
alakulásának időpontjában komoly
gondot okozott a fülledékeny rön
kök megóvása, az idő tájt még nem
lehetett biztosítani az üzemek folya
matos rönkellátását. Az e téren vég
zett kutatások eredményeképpen si
került a fülledéses károkat lényege
sen csökkenteni és a javasolt védel
mi módszereket, így például a ma
gas nedvességtartalom fenntartásával
való védekezési módszert az ipar is
gyakorlati alkalmazásba vette.
A rönkanyag feldolgozási technoló
giájával kapcsolatban Magyarorszá
gon rendkívül nehéz üzemi körülmé
nyek állanak fenn, mert fűrészipa
runk túlnyomó részt lombos rönkö
ket dolgoz fel. Ezért a Kutató Inté
zet célul tűzte ki a lombrönkckból
termelt szelvényáru folyamatos gyár
tási technológiájának kidolgozását és
olyan típus-technológia kialakítását,
amely alkalmas fokozott gépesítésbe
és automatizálásra is. Az ilyen gyár
tástechnológiával mód nyílik az
egyes termékek átfutási idejének lé
nyeges csökkentésére és ennek meg
felelően a termelékenység nagyará
nyú növelésére.
A fűrészüzemekkel kapcsolatos
kutatások közgazdasági vonalon azt
eredményezték, hogy az akkori ár
rendszerünk nem alkalmas a gazda
ságos termelésre való ösztönzésre és
ezért a Kutató Intézet úttörő mun
kát végzett az új termelési árrend
szer kialakításában, s ezek a kuta
tási eredmények alapelgondolásai
később népgazdaságunk egész terü
letén érvényrejutottak.
A fűrészüzemi optimális termelé
si módszerek tisztázása után az In
tézet ugyanezt a munkát elvégezte
a lemezipar területén is.

lókra. Megemlíthető az Intézet mun
kája a műgyanta szabad formalde
hidtartalmának csökkentése irányá
ban, továbbá a műgyanták önkölt
ségének csökkentésével kapcsolat
ban is.
Az Intézet foglalkozott elsősorban
a faipar területén a magasfrekvenelás ragasztás alkalmazásával. Ezt a
ragasztási módszert rádió- és televí
ziós szekrények készítésénél alkal
mazták. Az első magyar berendezés
a rádióipar szakembereivel közösen
az Intézet közreműködésével készült

A
faragasztással
kapcsolatban
szintén alapvető kutatásokat vég
zett az Intézet. Miután a korábban
használt enyvféleségek a korszerű
technológiai követelményeknek már
nem minden esetben feleltek meg,
az Intézet új műgyantaragasztók ki
kísérletezésével foglalkozott és több
műgyantatípust dolgozott ki. Ezek
közül nemzetközileg is említésreméltók a kidolgozott karbamidműgyanta-féleségek. Az Intézet receptúrája szerint ma három típus nagy
üzemi gyártása folyik Magyarorszá
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Forgácslap kísérletek: a forgács összekeverése műgyantával,
A képen a keverőgép kiürítését látjuk.

gon, ezek FKC néven ismeretesek.
Az enyvezettlemezgyártó iparban
használatos műgyanta töltőanyag
adagolásával és habosítva készül, a
rádiószekrénygyártásnál magasfrekvenciás ragasztással használt karbamid műgyanta, az előző típusnak
egy másik változata, míg a forgácslemezgyártáshoz használják a har
madik típust, töltőanyag hozzákeve
résével. Utóbbi típust használja a
pozdorjalapgyártó iparág is, vala
mint a bútoripar színfurnérozási cé-

és az eljárást ez idő szerint mind
szélesebb körben honosítják meg.
A kikísérletezett műgyantafélesé
gek felhasználásának másik nagy je
lentőségű eredménye a ragasztott
vasúti váltótalpfák terén jelentkezett. Az Intézet kidolgozta az ehhez
szükséges ragasztóanyagot és a ragasztás technológiáját. A technológia révén lehetségessé vált rosszmi
nőségű cser és egyéb fűrészárukból
a rendkívül nagy terhelést és ked
vezőtlen klimatikus behatásokat jól

Az Intézet egyik laboratóriumában Krisztiin Gyuláné tudományos munkatárs steril
fülkében baktériumokat olt Zakórtani vizsgálatokhoz
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elviselő vasúti talpfa és váltótalpfa
anyag előállítása. Az egyik legfor
galmasabb pályaszakaszon, Buda
pest és Győr között beépített 1 km
hosszú kísérleti szakaszon már 7 éve
kifogástalanul megfelel a követel
ményeknek. Ezeket a kutatásokat az
Intézet a Vasúti Tudományos Kuta
tó Intézet munkatársaival közösen
végezte.
Fapótlás, fahelyettesítés területén
az Intézet elsősorban a nyárfarostok
analitikai vizsgálatát végezte el és
az ezirányú kutatások nagymérték
ben hozzájárultak ahhoz, hogy a
Mohácsi Farostlemezgyárat nyárfa
bázison létesíthettük. A továbbiak
folyamán a faforgácslap technoló
giájával foglalkoztunk. A kutatások
kiterjedtek a nyersanyagbázis ki
szélesítési lehetőségeire is. Eddig
hétféle fafajt vizsgált meg az Inté
zet a forgácslanm/ártásra való alkal
masság szempontjából. Pesterzsébeti
kísérleti üzemünkben azonkívül az
egyes műveletek gépészeti megoldá
sával kapcsolatban is születtek
eredmények, melyek közül említés
re méltó a szárítóberendezés rekons
trukciója.
Gépesítés, műszerezés és automa
tizálás tekintetében csak mintegy
két éves múltra tekinthetünk viszsza, mert gépesítési osztályunk csak
akkor létesült. Ennek ellenére máris
eredményes kutatások folytak rön
kök kérgezése tekintetében, a hámo
zó automatikus rönkcentrírozó be
rendezésének vonalán, a hőprések
automatikus regisztrálását biztosító
berendezések megaiKOtásában, va
lamint a szárítás automa^K/us sza
bályozása területén. A hőpréselést
szabályozó prototípus műszer pest
erzsébeti kísérleti üzemünkben rnár
hosszabb idő óta kifogástalanul mű
ködik.
Favédelem, faanyag nemesítés te
rén Intézetünk végezte az épületek
gombakárosításával kapcsolatos vé
delem megszervezését, amelyről kü
lön rendelet is intézkedik. Ezenkí
vül meghatároztuk a forgácslap és
farostlemez gombaállóságát, tűzállóságát, valamint számos rovartani
kutatást végeztünk, különösen a
parkettaféleségek
rovarkárosításá
val kapcsolatban.
Kidolgozta Intézetünk a termikus
faanyagnemesítés új eljárását, ame
lyet az írószergyár vett használatba.
Ez az eljárás eredményezte a mű
cédrust. Az eljárást több államban
szabadalmaztattuk, és népgazdaságunknak tekintélyes anyagi előnyt
jelent.
Mesterséges szárítás terén is mu
tatkoztak az Intézetnek eredményei.
Megalakulásunk után az elsők közt
voltunk, akik a magashőfokú szárí
tás területén eredményes kutató
munkát végeztünk.
Ezenkívül a Kutató Intézet igen
nagy szereoet vállalt a szakiroda
lom megteremtésében. Ismeretes,

Farost alapanyagok analitikai vizs
gálata

hogy azelőtt faiparral kapcsolatban
alig volt néhány szakkönyvünk és az
újabb szakkönyvek megjelentetése
a Kutató Intézet dolgozóinak a mun
kássága. Ugyancsak aktív részt vet
tek a Kutató Intézet dolgozói a mér
nökképzésben és mérnök továbbképzésben.
Visszapillantva a Kutató Intézet
10 éves múltjára, meg kell állapítani, hogy ez a 10 év nem volt zökke
nőmentes és igen sok kezdeti ne
hézséget kellett leküzdeni. Úgy érez
zük azonban, hogy a Kutató Intézet
megtalálta a helyes irányt, melyben
fejlődnie kell és azok az óriási fel
adatok, amelyek második ötéves ter
vünkben, valamint perspektivikus
iparfejlesztési terveinkben szerepel
nek, a Kutató Intézet további mun
káját is meghatározzák.
Kolozsváry Gábor vegyészmérnök a ké
miai laboratóriumban faragasztóval foly
tat kísérleteket.
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Politechnikai oktatás
a miskolci erdőgazdaság területén
A miskolci Földes Ferenc gimná
zium és a miskolci erdőgazdság még
a múlt tanévben megkötötte a szer
ződést, mely szerint a gimnázium
egyik osztálya négy éven keresztül
az erdőgazdaságnál részesül politech
nikai képzésben 5-\-l formában. A
diákok a hét egy napján tanári fel
ügyelettel résztvesznek az erdőgazda
sági munkákban s emellett elméleti
oktatást kapnak.
A négy éven keresztül heti 1 na
pon folytatott munka és szakképzés,
továbbá a nyári 2 hetes termelési
üzemi gyakorlatok — mondja ezzel
kapcsolatban dr. Arokszállásy Zol
tán, a miskolci Földes Ferenc gim
názium II/c osztályának főnöke —
megfelelő alapot látszanak adni arra,
hogy a fiúk az érettségi vizsgával
egyidőben az erdészeti szakmunkás
képesítést is megszerezhessék. Egyút
tal jó alkalmat nyújtanak az osztály
főnöknek, aki különben is heti 14
órában együtt van a diákokkal —
nevelési és oktatási feladatok meg
oldására, az osztályközösség kialakí
tására. A diákok heti 5 nap alatt,
napi 6 órában végzik el a gimnázium
tananyagát. Az osztály tanárainak
közös munkatervét az erdészeti vo
natkozások figyelembevétele alapján
állítottuk össze. így az orosz mellett
második idegen nyelvként a botani
kai szempontból is fontos latint ta
nulják, s a tanárok a biológia, ké
mia, matematika, fizika oktatásánál
is külön kiemelik az erdészeti vonat
kozásokat. Az osztály tanulmányi át
laga az egész iskoláé fölött van, bi
zonyítékául annak, hogy az 5+1-es
tanítási forma nem jelent hátrányt az
elméleti ismeretek megszerzéséiben
sem. A diákok gyakorlati munkája,
illetve erdészeti ismeretei pedig meg
lepően jók. Nemzetgazdaságilag sem
Vízmosáskötési gyakorlat a
gyében.

közömbös, hogy hazánk legerdősültebb megyéjében az erdőt megbecsü
lő és az erdészet jelentőségével tisz
tában levő fiatalok nevelődnek.
Kolodzey Tibor, az erdőgazdaság
főmérnöke a következőket mondja a
politechnikai oktatással kapcsolat
ban:
— Az új oktatási forma beveze
tése nem ment egyszerűen. Sok kez
deti nehézséggel kellett megküzde-

résztvesz az erdőgazdaságnál poli
technikai oktatásban mutat nagyfokú
érdeklődést az erdőgazdálkodás iránt
hanem az iskola tanári kara és a
többi osztályok is. Szívesen járnának
más osztályok is az erdőgazdasághoz,
és a jelenlegi osztályból több diák
kinyilvánította, hogy érettségi után
az erdőgazdaságnál szeretne marad
ni, vagy erdészeti felső oktatásban
résztvenni.
— A tanrendet — mint említettem
— magunk állítottuk össze és saját
elgondolásunk alapján folytatjuk az
oktatást. Helyes lenne azonban, ha a
politechnikai oktatásban résztvevő
erdőgazdaságok képviselői összeülné
nek, megtárgyalnák tapasztalataikat
és az OEF-el együtt összegyűjtve az
eredményeket közös oktatási formát
alakítanánk ki. Az erdőgazdasági
szakkáder utánpótlás érdekében is
több figyelmet érdemel az ifjúság er
dészeti oktatásának ez a formája.
Szeretném, ha a cikk nyomán vita
indulna az Erdőgazdaság és Faipar
hasábjain a politechnikai oktatás
eddigi és várható eredményeiről az
ifjúság és erdőgazdaságunk szem
pontjából.

Gombahemufafó
Rejtek, a nyári gyakorlat színhelye.

nünk, de ezeket kö^ös akarattal si
került legyűrnünk. A múlt első esz
tendő tapasztalatai azt bizonyítják,
hogy az 5+1-es oktatás minden
szempontból előnyös: 1. A tanulmá
nyi eredmény javult. 2. A diákok
munkafegyelme, kollektív szelleme
jobb lett. 3. A fiatalság örömmel vesz
részt különböző erdőgazdasági fizi
kai munkában. 4. Erdőgazdaságunk
fizikai és műszaki dolgozói szívesen
dolgoznak az ifjúsággal. 5. Elmélyült
a kapcsolat az iskola és az üzemek
között. 6. Javult az elmélet és a gya
korlat kapcsolata. 7. Az oktatásban
résztvevő osztályok külön megbecsü
lésben részesülnek a többi osztály
részéről.
— Hogyan is indultunk? Az OEF
által kiadott utasítások, és az erdő
gazdasági szakmunkásképzés tan
anyagát felhasználva állítottuk össze
a 4 éves tanrendet. Ennek alapján az
első esztendőben az erdőművelési
munkák elméleti és gyakorlati elsa
játítása a cél, második esztendőben
a fahasználattal kapcsolatos munkák
oktatása folyik. Harmadik esztendő
ben a fagyártmánytermelé.s, a gépi fa
kitermelés, a gépi ismeretek és mű
helymunkák oktatása kerül sorra.
Negyedik esztendőben a műszaki, er
dőrendezési, erdővédelmi és egyéb
erdőgazdasági feladatok oktatását
tűztük ki célul. A 2 hetes nyári gya
korlatok minden évben az illető esz
tendő tanrendje szerint sorrakerülő
fizikai munkák folyamatos végzésére
adnak alkalmat.
— Az elsőéves tapasztalatok azt bi
zonyítják, hogy az oktatás sikerrel
jár. Nemcsak az az osztály, amelyik

Az Erdei Termék Vállalat az Or
szágos Idegenforgalmi Szálloda és
Étterem Vállalattal közösen gomba
bemutatót rendezett a közelmúltban.
Megismertették az Idegenforgalmi
Vállalat szakembereivel azokat az
ehető gombafajtákat, amelyekből a
legkülönbözőbb ételeket lehet elké
szíteni és amelyeket sem a háztartá
sok, sem a vendéglátóipari vállala
tok nem ismertek eléggé. Pedig a ko
moly táplálóértékű gombafélékből a
legkülönbözőbb ízes ételeket lehet
előállítani.
A bemutató ételsorát Eigen
Egon, a Duna Szálló konyhafőnöke
állította elő és ugyancsak bemutat
ták az Erdei Termék Vállalat kitűnő
és nagy vitamintartalmú som, erdei
szeder és erdei málna szörpjeit.
Az Idegenforgalmi Vállalat vezető
sége a bemutató alapján elhatározta,
hogy a közeljövőben 8—10 szállodai
étteremben rendszeresíti ezeket a
gombaételeket és a külföldi vendé
gek figyelmét is rendszeresen felhív
ják ezekre. Remélhető, hogy az Er
dei Termék Vállalat belföldi gomba
forgalmának is kibővülésére lehet
majd számítani a rendszeres propa
ganda alapján és az eddigi évi 8—10
millió forintos gombakivitel jelenté
keny növelésére is számítani lehet.
B. S.

AZ ERDŐ
MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÁRA:
évre 60 Ft, félévre 30 Ft
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I'elavallcík

leilien berg er líál mán
A Farkasréti temetőben október
28-án ünnepélyesen felavatták a kéc
evvel ezelőtt elhunyt nagy magyar
Afrika-kutató és vadászati író, teil
ten berger Kálmán síremlékét. Az
avatáson megjelent
Kittenberger
Kálmán özvegye és igen sokan az
elhunyt tisztelői, munkatársai, ol
vasói
közül. Az avató beszédet
dr. Balassa Gyula miniszterhe
lyettes, az OEF vezetője mondotta.
Megemlékezett Kitten berger Kál
mán életút járói, amíg a kicsiny falu
tanítójából az egész nép tanítója
lett, mert könyvei, útleírásai ma
már százezrek előtt ismertek. Kittenberger Kálmán nagyságát az őrzi
meg a későbbi korok számára is,
hogy nemcsak kiváló vadász, tudós
kutató volt, hanem író is, aki a nép
nyelvén tudott szólni. Az Országos
Erdészeti Főigazgatpság, a magyar
erdészek és vadászok kegyeletét ro
vom le — mondotta befejezésül Ba
lassa elvtárs —, amikor átadom Kittenberger Kálmán síremlékét.
Ezután leleplezték a síremléket,
Szabó Iván szobrászművész alko
tását, amely bronz relifen örökíti
meg K'ittenberger Kálmán arc
mását. A leleplezés után dr. Balassa

síremlékéi

A síremlék leleplezése.
Az Erdész Nevelőotthon
növendékei a leleplezés
sel egyidőben koszorút
helyeztek a sírra

Gyula miniszterhelyettes elhelyezte
a síron az OEF koszorúját, majd
dr. Pongrácz Kálmán, a Magyar
Vadászok Országos Szövetségének
elnöke mondott emlékbeszédet az
„öreg vadászról, a melegszívű és
nagyerejű emberről, a világhírű Afrika-vadászról”. Könyvei közel. 200
ezer példányben forognak közkézen
— mondotta befejezésül. — Megér
demelné, hogy róla írjanak könyvet,
amely megmutatná egész tudomá
nyos életét és örök emberségét.
Az erdész-gyerekek és a fiatal ol
vasók nevében P a p p Erzsébet, a
nagykovácsi Erdészeti Nevelő Otthon nyolcadik osztályos növendéke
emlékezett meg „Kálmán bácsiról”,

majd dr. S zé kés sy Vilmos, a Ter
mészettudományi Múzeum igazga
tója a tudományos élet kegyeletét
rótta le, ismertetve azt az értékes
munkát, amit Kittenberger Kálmán
a magyar zoológia, az egyetemes tu
domány érdekében végzett és amely
nevét a Természettudományi Mú
zeum legnagyobb jótevőinek, X á nt u s Jánosnak és Bíró Lajosnak a
neve mellé emelte s az Afrika-kiállítás berendezésével világszerte is
mertté tette.
A beszédek elhangzása után a je
lenlevők hosszú ideig néma kegyelettel adóztak Kittenberger Kálmán
emlékének.

Nyár erdőtalaj trágyázása
Érdeklődéssel olvastam az Erdőgazdaság és
Faipar júliusi számában Kolonits József tanulmá
nyát és az olasz módszerű nyárfásításról szóló köz
leményt, mert a gyakorlatban eddig majdnem ki
zárólag csak az erdőtalaj zöldtrágyázását és meszezését alkalmazták, pedig a tőzeg- és láptalajon ko
moly jelentősége van az istállótrágya és a műtrá
gyák alkalmazásának is.
A tőzeg- és láptalajok értékét a különböző
rétegeződés, ezeknek összetétele és mélysége, a humifikálódás mértéke és az elsorolt tényezők hatá
saként a talaj vízgazdálkodása, fizikai és kémiai
összetétele szabja meg. A számtalan talaj variáció
miatt nem lehet egységes talaj előkészítési és trágyázási előírást adni, de vannak olyan szempon
tok, amelyek nagyjából, egyes kivételektől elte
kintve, általános érvényűek. A tőzeget a kedvezőt
len vízgazdálkodás jellemzi: a nagy vízfelvevő és
vízvisszatartó képesség. A létesített erdőt vízhiány
és vízbőség egyaránt kínozza. Gondoskodnunk kell
tehát a felesleges víz elvezetéséről, a szükséges víz
visszatartásáról, de ha lehetséges, oda vezetésé
ről is.
A talaj előkészítés során alkalmazott 50—60 cm
mély talajforgatás, amelyik az ebbe a vastagságba
eső esetleges tőzegréteget és a különböző értékű
rétegeket összekeveri, igen kedvező hatású. Ezzel a

talaj előkészítéssel javul a tőzeg- és láptalajok víz
gazdálkodása, fizikai és kémiai összetétele.
Bár a tőzeg- és láptalajok a szerves talajok
csoportjába tartoznak, mégis — tápanyagszegé
nyek. Igen meghálálják a foszfor és a káli trágyá
kat. A meglévő tápanyagok ugyanis nehezen oldód
nak, így a növények számára nehezen hozzáférhe
tők. Még a sokszor bőségesen jelen lévő nitrogén
sincs a tőzeg- és láptalajokban felvehető állapot
ban, mert ehhez a mikroorganizmusok közremű
ködése volna szükséges. Éppen ebben áll az ilyen
talajok egyik legnagyobb hibája, hogy nem tevé
kenyek, hiányzik belőlük a megfelelő baktérium
élet.
E talajok éppen ezért rendkívüli módon meg
hálálják az istállótrágya alkalmazását, mert ezzel
életet viszünk a talajba. Óriási mértékben javul a
növények tápanyagkészlete és közvetve a talaj víz
gazdálkodása is.
A mész alkalmazása minden esetben előzetes
vizsgálatot igényel. A lecsapolás után a terület
nyári vagy őszi talaj előkészítése következik, ami
együtt jár némi planírozással, zsombékok elegy engetésével, az esetleg meglévő fák, cserjék és gyö
kerek irtásával, a nem hasznosítható gyomtorzsák
és egyéb növények elégetésével. A visszamaradó
hamut elszórjuk. Az előkészített talaj felületét el
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aprózzuk. Ha az első esztendőben sikerül elvégez
nünk a talaj előkészítést és lecsapolást, akkor a 2.
évben mezőgazdasági kultúra alá fogjuk a terü
letet.
A talaj előkészítéssel együtt ősszel, vagy a kö
vetkező év tavaszán trágyáznunk kell a területet,
a már említett talaj állapot megjavítása érdeké
ben. Tájékoztató trágyaadag: 60 q jistállótrágya,
2 q foszfor, 1 q káli és 1 q nitrogén műtrágya. Az
alkalmazott adagot és a trágyafajtát a talaj össze
tétele szabja meg.
A trágya mezőgazdasági hatását 3 évre tervez
hetjük. A tőzeg- és láptalajok trágyaigénye —
mint általában a laza talajoké — a „gyakran és
mérsékelten” jelszóra hallgat, ami azonban inkább
az istállótrágyára vonatkozik, mert a műtrágyá
ból, elsősorban a foszfor trágyából 3—4 q/kh alkal
mazása is arányosan nagyobb terméstöbblettel
fizet.
Véleményem szerint a szóbanforgó talajokon
mezőgazdasági elő- és közteshasználattal érhetjük
el a legeredményesebb és legnagyobb értékű talaj
előkészítést és ápolást. De mezőgazdasági elő

használat nélkül is kivitelezhető az erdősítés. Itt is
gazdaságosan alkalmazhatjuk a gödörtrágyázást,
istálló-, nitrogén-, foszfor-, káli-trágyával, eset
leg mésszel.
Az első évi elöhasználatnál célszerű a gyom
irtás

érdekében

sűrű

tengericsalamádét

vetni.

Zsombolyázva etethető a fogatgazdasági lovakkal.
A 2. előhasználat a fogatgazdaság érdekében már
tengerivel hasznosítható a legcélszerűbben. Kétévi
előhasználat után az erdősítés és további köztes

Egy kis pihenő (Csiby Mihály tollrajza).

használat következik. Ez utóbbit a sor- és csemete
távolságtól függően folytatjuk a beálló záródásig.
Ha a ritka hálózat miatt hosszabb ideig tart a
közteshasználat, akkor már csak a mezőgazdasági
termények érdekében is szükséges 3 évenként
istállótrágyázni és közben is műtrágyázni.
Nyárállömányaink jelentős része van tőzeg- és
láptalajokon. Ezek a területek többnyire így hasz
nosíthatók a leggazdaságosabban és a legcélsze
rűbben, természetesen megfelelő talaj előkészítés
sel, azzal kapcsolatos trágyázással, és ha szüksé
ges, alacsonyabb vágásfordulóval, legalábbis papírfatermelő állományok nevelésével.
A már meglévő hasonló termőhelyű állomá
nyoknál a vízgazdálkodást általában még nem si
került kellő módon megoldanunk, így a talaj bizo
nyos mértékű visszafejlődésére számíthatunk. A
felújításnál éppen ezért megint csak az előzőkben
leírt mezőgazdasági jellegű talaj előkészítés és az
ezzel kapcsolatos trágyázás, vagy ezeknek vala
milyen leegyszerűsített formája kívánatos. Ezzel
szolgáljuk a legjobban a nyárfatermeléshez szük
séges táperőgyarapodást, talajéletet, talaj szellőzést,
vízgazdálkodást.
Mint kezdő erdőmérnök láttam 34 kh nemes
nyár erdősítést egy tagban, amely szabályos alakú
0,5 és 1,0 kh-as parcellákból állt. Egy-egy parcel
lán belül magasság és életerő szempontjából egy
öntetű volt az állomány, de az egyes parcellák kö
zött 1—7 m-es eltérések voltak famagasságban. Az
egész egy nyárfakísérleti telephez hasonlított. A
talaj közepesen kötött anyag, homokon.
A szóbanforgó nyáras 12 éves telepítés volt,
mezőgazdaságilag kizsarolt területen. Az előző
hasznosítók tudták, hogy a területet át kell enged
niük erdőtelepítés céljára, de hosszú évekig húz
ták a dolgot és teljesen kizsarolva adták át a bir
tokot az erdészetnek. A talajélet a minimumra
csökkent.
Ilyen előzmények után került sor a gyökeres
dugvánnyal való erdősítésre. Az erdőgondnokság
az erdősítést és ápolást egyaránt köztesművelők
kel akarta elvégeztetni. A köztesiművelők az első
esztendőben legfeljebb egy szer-két szer, vagy egy
szer sem munkálták meg a parcellát, a 2. évben
pedig az egészen kötött, végsőkig kihasznált talajra
nem akadt munkavállaló. A korábbi trágyaerő
mértéke, s az egyévi ápolás száma és módja szerint
egyes parcellákon 0,5—7 m-ig terjedő eltérést mu
tatott a fák magassága. Ezen a területen is érvé
nyesült tehát a trágyázás hatása, hogy hogyan és
milyen módon, arra nézve adatokat már nem tu
dok közölni. De a tőzeg- és láptalajokon úgyszól
ván naponta alkalmam volt megfigyelni a trágyá
zás hatására javuló talaj tevékenységet, tápanyag
bőséget, vízgazdálkodást, talaj szellőzést, illetőleg
ezek kedvező hatását.
Csak futólag vetettem fel egy kérdést, amely
nek megoldása kiszélesítheti a nyárfatermelés kö
rét és eredményeit. A gyakorlatban ennek nincs is
elháríthatatlan akadálya.
Nagy Aladár
erdőmérnök, Nagyatád.
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„Vélemények a farostlemezről és forgácslapról
— HOZZÁSZÓLÁS —
jának helyes alkalmazási szükséges
ségét.
Ennek tudható be, hogy az elhang
zott vélemények egy része a mohácsi
lemez minőségét „sok külföldinél
jobbnak’’, azzal „egyenértékűnek”,
vagy azokénál gyengébb minőségű
nek ítéli meg. Véleményem szerint
a mohácsi farostlemez minősége fel
tétlenül olyan ma már minden vo
natkozásban, — még a nem minden
Minőség

f^RÖMMEL OLVASTAM az erdőgazdasági és faipari szakembe
rek népes tábora előtti véleménye
ket a szóban forgó két új faipari fél
termékünkről, amelyek hazai gyártá
sának megkezdését oly türelmetle
nül vártuk már hosszabb idő óta.
Talán ez a hosszú várakozás — ami
nek okai ma már széles körben té
nyeken alapulóan közismertek, gond
dal és féltéssel párosultan, még ked
vesebbé és talán mondhatnánk bát
ran, hogy egy kicsit büszkeségünkké
is tette ezeket az új üzemeket.
Nem kis dolog bizonyos vonatko
zásban több évtizedes mulasztást pó
tolni, annak érdekében, hogy több,
szebb és nagyobb váladékban le
gyen bútor a kereskedelem számára,
csak a legfontosabb felhasználási te
rületet említve meg a sok közül. Az
sem közömbös, hogy bútorexportunk
úgy biztosítható, hogy ahhoz minden
félterméket itthon, a hazai ipar állít
elő és szállít. Ezért a legszélesebb
körű összefogással kell biztosítanunk
a véleményekben elhangzott, de még
egyéb kérdések gyors, közmegelége
dést eredményező megoldását is. En
nek a megoldásnak a célravezető
eszköze az az őszinte véleménynyil
vánítás, amely üzemi lapunkban is
megjelent és amelyhez a farostle
mez vonatkozásában néhány gondo
lattal hozzá kívánok járulni.
Tény, hogy már hosszabb idő óta
importálunk több országból farostle
mezt, mégpedig elsősorban a fejlett
farostlemeziparral rendelkező és így
nagy gyártási tapasztalattal, illetve
gyakorlattal bíró országokból. Az is
tény, hogy import útján az ún. ex
port minőségű, vagy I. o. lemez ke
rült eddig csak a bútoriparhoz, ki
véve az egyes, meg nem felelő szál
lítmányokat. Ezek szakszerű fel
használását a bútoripar fokozatosan
elsajátította és bevezette, ami —vi
szonylag egyenletes minőségről lé
vén szó — elég zökkenőmentesen
ment végbe. Ebben igen sok esetben
nyújtottak segítséget maguk a szállí
tó cégek is, amelyeknek eminens ér
dekük volt, hogy lemezeikkel kap
csolatosan ne legyen reklamáció és
azokat minél nagyobb mennyiségben
vásárolják. Mint minden gyártásnál,
természetesen ennél a terméknél is
keletkezett alacsonyabb értékű, ún.
II. és III. o. lemez — viszonylag na
gyobb minőségi ingadozással, — amit
természetszerűen teljes egészében
felhasznált és felhasznál ma is min
denütt a belföldi feldolgozó ipar, a
megfelelő technológia alkalmazásá
val. Az elmondottakból világosan
értékelhető, hogy a hazai lemez —
amelynek gyártása még csak igen
rövid múltra tekinthet vissza —
I—II—III. o. termékeinek megjele
nése a felhasználóiparban sok kér
dést vetett fel, különösen, ha figye
lembe vesszük a különböző minősé
gek eltérő felhasználási technológiá

Lengyel szabvány
Szovjet szabvány

Cseh szabvány

Angol szabvány
Magyar szabvány
(tervezet)

Németi DIN) szabv.

Fajsúly kg/m3

I.

900

II.
—

A.

B.
—

I.

II.

ki előtt igazoltan indokolt, hazai
szabvány tervezettel való összehason
lítás alapján is —, hogy azt a megfe
lelő bedolgozási technológia szigorú
alkalmazásával és a bedolgozási hely
panaszmentesen
megválasztásával
fel lehet használni teljes egészében.
Ezt az álláspontot képviseli a BÜTORÉRT igazgatója is, de ez a nép
gazdasági érdek is.
1\/ÍINDEZEK SZÁMSZERŰ ÉRTÉKELÉSE céljából tekintsük ál
néhány különböző külföldi szab
vány egyes fontosabb minőségi mu
tatóit és vessük azokat egybe a ha
zai szabványtervezettel:

800—1100
1000—1050

Nincs köt. előírás
de 850-nél több

850—1100
850-nél több

Figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy a felsorolt országok
mindegyike már hosszabb gyártási
gyakorlattal rendelkezik és rend
szerint ma már mindenütt szigorított
szabványokról van szó.
Ezek alapján úgy vélem a minő
ségre vonatkozó és azzal összefüggő
kérdésekben, minden érdekelt hozzá
szólása, melyben a problémákat kü
lönböző szempontból felveti, helyes,
mivel keresve az utat, hozzájárul a
ma már megállapíthatóan megfelelő
minőségi szintű lemezek megfelelő
technológiával történő bedolgozásá
hoz. A minőségen kívül sok más kér
dés is felmerült a mohácsi farost
lemezzel
kapcsolatosan,
azokat
ugyancsak érdemes bizonyos mélysé
gig más oldalról is megvizsgálni.
A FELEMLÍTETT PROBLÉMÁK
közül nézzük meg talán első
nek a vastagsági szóródást, amit mint
gyermekbetegséget említ meg Lunacsek József igazgató. Valóban gyer
mekbetegség is, de technológiai be
rendezés kérdése is. Ismert körül
mény, hogy a gyártás során csak bi
zonyos vastagsági szóródással termelhetők a lemezek, s ezzel nincs is ad
dig baj, míg az a megengedett elté
rési határokon belül van. A baj csak
akkor kezdődik, ha azon túl van. Eb
ben a kérdésben Mohácson is sokat
javult utóbbi időben a helyzet, pusz
tán azáltal, hogy megfelelő gyakor
latot szereztek a termelés irányítói és
a dolgozók, de teljesen meg fog ol
dódni a kérdés a tervbevett technikai
berendezés üzembehelyezésével. A
vastagsági szóródással összefüggő ne-

Vízfelvétel %
Hajlító
2
órai | 24 órai
szilárdság
kg/cm2 min. !
1 áztatás utáni legfeljebb

400

18

300

—

30

150

15

—

400

__

35

300

—

45

350

—

30

400

—

25

400

—

30

400

30

hézségek megoldásának van egy má
sik kézenfekvő módja is, mégpedig a
készlemezek hátoldalának lecsiszolása, nagy pontosságú kontakt-csi
szolóval, amely a vastagsági különb
ségeket megszünteti. Ezt egyébként
olyan korszerű gépi berendezéssel és
komoly gyártási gyakorlattal rendel
kező exportáló országokban is lehet
látni, mint pl. Ausztria, tehát úgy vé
lem, nálunk is megfontolható.
'TÖBBEK VÉLEMÉNYE szerint
sok gondot okoz a lemezek be
dolgozás utáni hullámosodása. Két
ségtelen tény, hogy minden farost
lemez hullámosodik megfelelő keret
szerkezetre való fel- vagy beerősítésnél, — vagy anélkül is —, a nedves
ség közvetlen behatására vagy a le
vegő nedvességtartalmának hatására,
különösen ha az a lemezfelület egyes
részeit tekintve különböző mértékű.
Ezért írja elő majd minden szab
vány, hogy a legyártott lemez vég
nedvességének legalább S^/o-nak vagy
egyes szabványok szerint kismérték
ben eltérő értékűnek kell lenni. Mi
nél kisebb ezen tapasztalati számhoz
viszonyítva a készlemez nedvesség
tartalma, annál nagyobb lehet a hullámosodás. Vizsgálatok igazolják,
hogy úgy 9—11% között a legkedve
zőbb, mely értéket a tárolás során —
legalább egy hét —, részben mindig
megközelíti a lemez, a különbözeiét
pedig gondos méréssel kalkuláltán,
mesterségesen kell felhordani a le
mezre, figyelemmel az elpárolgásra s
annak víztaszító tulajdonságára. Kül
földi tanulmányutak tapasztalatai
igazolják, hogy milyen gondos kőrút
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tekintéssel vigyáznak a lemezek fel
ragasztásra való előkészítésekor azok
kellő nedvességtartalmának biztosí
tására. Természetesen erősen befo
lyásolja a hullámosodást a lemezen
kívül az alkalmazott keretszerkezet
nedvességtartalma és egyenletessége,
a ragasztóanyag nedvességtartalma
és nem utolsósorban a kialakított
készméret. Tapasztalatok igazolják,
hogy kisebb méret esetén gyakorla-

két lemezt megfelelő nedvesítés után,
a hátoldallal összefordítva, legalább
48 órát pihentetni kell a megfelelő
kiegyenlítődés elérése céljából. A ke
retszerkezetre való felerősítés után
feltétlenül légj áratokat célszerű a
keret lécein keresztül biztosítani a
mindenkori kiegyenlítődés érdeké
ben.
Gyakran elhangzott kifogás a le
mez meg nem felelő színe, foltoso-

A lemezek vízfelvételét és hullámosodását befolyásoló gyár
tásművelet: az úgynevezett klimatizálás.

ti lag nem kifogásolható mértékű hul
lámosodást okoz egy bizonyos ned
vességtartalom, amely nagyobb kész
méret esetén viszont már gyakorlati
lag is kifogásolható mértékűt vált ki.
Számítással igazolható, hogyha pl.
egy 1700 m/m hosszúságú lemez a
nedvesség behatására 1 m/m-rel
megnyúlik, akkor az 10 m/m nagy
ságú hullámosodást okoz.

A hullámosodást kiválthatja az a
körülmény is, hogy a lemez két ol
dalát két különböző relatív nedves
ségtartalmú levegőréteg éri. Igaz,
hogy a farostnál a természetes fához
viszonyítottan lényegesen kisebb a
méretváltozás, ugyanúgy az egyes
irányok között is lényegesen kisebb
az eltérés, mivel sejtszerkezetét el
vesztette, az azzal párosuló rossztu
lajdonságokkal együtt.
(ÖSSZEFOGLALVA tehát igen
fontos az összedolgozásra kerü
lő lemezek, keretek megfelelő, meg
közelítően egyenlő nedvességtartalma
— amit szükség esetén mesterséges
úton is biztosítani kell — és minél
kisebb nedvességtartalmú ragasztó
anyag használata. Kétoldali borítá
sok — különösen keretek — esetén a

dása. E kérdés vizsgálatánál meg kell
állapítani, hogy a mohácsi lemez
színárnyalata legalább olyan szép,
mint a külföldi lemezeké, annak el
lenére, hogy azok fenyőből és nem
lágylombos ártéri fafajokból készül
nek. A probléma másik része az ún.
„kis fekete” foltok, amelyek egy ré
sze ugyan sötétbarna színű. Ezek
közismerten kéregtöredékek, a fának
kéreggel történő bedolgozása követ
keztében kerülnek a lemezbe. Ez el
sősorban fagazdálkodási kérdés, s ez
egy fában szegény országban fontos
szempont és csak másodsorban tech
nikai, pl. kérgezési kérdés. Hazai fa
viszonyaink alapján nem engedhető
meg, hogy a bedolgozásra kerülő fa
anyag mintegy 15—2O°/o-át évente el
dobjuk a kérgezés miatt, ill. ennek
mértékével többet dolgozzunk fel.
Megoldásként — sajátos
hazai
adottság, hogy ártéri lágylombos
nyersanyaggal dolgozunk — elsősor
ban a gyártás területén vannak terv
bevett intézkedések, amelyek a kí
vánt eredményt rövidesen biztosan
meghozzák.
A kimondott foltosodás — ami vi
szonylag kis százalékban keletkezik
— minden üzemben előfordul; az
ilyen termék alacsonyabb osztályba
kerül kisebb értékű lemezként.
A LEMEZEK KIDOLGOZÁSA során egyesek szerint nem festhe
tő, mások szerint — Budapesti Fe
nyőbútorgyár — a külföldivel egyen
értékűen festhető. Ügy vélem a kér

désben az igenlő válasz az egyedül
helyes, kiegészítve azzal, hogy a
megfelelő technológia alkalmazását
szigorúan meg kell követelni.
Az említett kérdéseken kívül van
nak még más problémák és szem
pontok, amelyek egyáltalán nem ha
nyagolhatok el, már a fent említett
kérdésekkel való összefüggésük miatt
sem. Ilyen pl. a helyes tárolás, meg
felelő munkaeszközök használata,
hogy csak a legfontosabbakat említ
sem. A hullámosodás kérdése szoros
összefüggésben áll a raktározással.
Sok vállalatnál volt tapasztalható,
hogy a lemezanyagot a szabad ég
alatt tárolták — ha átmenetileg is —
minden takarás nélkül. Itt feltétle
nül lapjával teljesen felfekvő, raka
tonként lesúlyozott módszer a helyes.
A munkaeszközök közül a legjelen
tősebbek a vágószerszámok, legtöbb
ször a meg nem felelő szerszám kö
vetkeztében „felborzolódnak” a szé
lek és nem adnak ép vágásfelületet.
TV AGYON HELYESEN vetették M
az érdekeltek a bizalom kérdé
sét és azt a körülményt is, hogy „kár
volt aprópénzre váltani hitelüket a
gyártóknak”. Kétségtelenül ez helyes,
azzal a kiegészítéssel, hogy kölcsönö
sen így kell legyen, mert ellenkező
leg aláássa a bizalmat és szítja a
gyanakvást. Tények igazoliák. hogy
nem egy esetben hibás külföldi le
mezdarabokat küldtek be vizsgálat
ra, vagy bocsátottak rendelkezésre
mohácsi lemez címén. Később olyan
is beigazolódott, hogy a szóbanforgó
belvre a mohácsi gyár pl. nem is
szállított. Kezdett egy olvnn szemlé
let lábrakanni. hogy minden, ami
rossz, az mohácsi lemez. Előfordult
később olyan eset is. hogy a vago
nokba helyezett seleit. élvédő leme
zek darabjait küldték be vizsgálatra
tájékozatlanul, mondván, ilyen szál
lítmányt kaptak. Ez is megszűnt, mi
helyt, okulva ezen a kérdésen, a gyár
pirosra bemázolta azokat és csak
úgy rakta be a vagonokba.
Az állami és szövetkezeti szer
veink a népgazdasági érdekek szol
gálata szempontiából közös nevezőn
vannak, azt gyakorlati síkon is meg
valósítják. márpedig ebben a hely
zetben a felhasználható minőségű le
mez gyártása és annak szakszerű,
maradéktalan felhasználása lehet
csak a közös cél.
Zágoni István
főmérnök, OEF

Vízgazdálkodás
címmel jelent meg az Országos
Vízügyi Főigazgatóság új folyó
irata. Az első számból kiemelke
dik Alcser Jenő összefoglalója az
es
1959öntözési eredményekről,
dr. Fóris Gyula rövid összefogla
lása a Velencei tó komplex haszno
sításáról és erdészeti szempontból
is érdeklődésre tarthat számot
Szabó Károly tájékoztatója a kor
szerű külföldi földmunkagépekről.
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Az erdészeti kutatásügy helyzete
II nyugalomba vonuló Partos Gyula kitüntetése
Bensőséges ünnepség keretében
adta át dr. Balassa Gyula minisz
terhelyettes, az Országos Erdészeti
Főigazgatóság vezetője a kormány
nevében a Munka Érdemrendet Par
tos Gyulának, az Erdészeti Tudomá
nyos Intézet eddigi igazgatójának
nyugalombalépése alkalmából. Ba
lassa elvtárs üdvözölte a kitűnő
szakembert és röviden vázolta annak
a nem egészen négyesztendős mun
kásságnak értékes eredményeit, ame
lyek Partos Gyula igazgatói tevé
kenységéhez fűződnek. Kiemelte a
fakitermelés gépi technológiájának
kidolgozását, a csemetenevelési mód
szerek részletes, kísérleteken alapuló
elvi és gyakorlati összegezését, a
nyárfásítás problémáinak tisztázását,
a. mátrai rekonstrukciós terv kialakí
tását és azt az értékes segítséget,
amit Partos Gyula és a vezetése alatt
működő kutatógárda az Erdőnevelési
Utasítás kidolgozásában nyújtott.
Megemlékezett Partos Gyula öt év
tizedes hasznos és példamutató erdé
szeti munkálkodásáról és hangsú
lyozta, hogy az Országos Erdészeti
Főigazgatóság továbbra is számít ér
tékes tanácsaira, a gyakorlatból le
szűrt szakmai segítségére. „Az ifjú
ság számára igazi példakép Partos
Gyula — fejezte be szavait Balassa
elvtárs — a hivatásának élő szakem
ber mindenkor követésre érdemes,
iránymutató példaképe.” A nyuga
lomba vonuló igazgató meghatott
szavakkal köszönte meg a kitüntetést
és ígéretet tett, hogy továbbra is se
gítségre kíván lenni képességeinek
és lehetőségeinek latbavetésével a
magyar erdőgazdálkodás fejlesztésé
ben.
A következőkben, részben Partos
Gyulának a legutóbbi igazgatói és
főmérnöki továbbképző tanfolyamon
megtartott előadása nyomán ismer
tetjük a hazai erdészeti kutatásügy
jelenlegi problémáit:
AZ ERDÉSZETI KUTATÁS
NAK és kísérleti munkának ha

zánkban különleges jelentősége
van. Legfőbb célkitűzése, hogy ki
dolgozza a magyarországi erdők
fatermése növelésének módszerét.
Minden kísérleti munka ennek a
gyakorlati célnak a szolgálatában
áll: az új fajtaváltozatok kite
nyésztése, a legjobb erdőnevelési
módszerek kidolgozása, a racioná
lis kitermelés megoldása.

A közelmúltban dolgozták ki az
Intézet 15 éves távlati kutatási
tervét. A csemetenevelés problé
máival a magyar erdészeti kutatás
már régóta foglalkozik s a kérdé
sek nagy részét megoldották. Je
lenleg két fontos irányban foly
nak a kísérletek: 1. a kísérletek

egyik sora a csemetenevelés gaz
daságossági kérdéseit kívánja tisz
tázni, a pénzügyileg és szakmailag
is legjobb eredményt biztosító cse
meteszám nevelésének kérdéseit;
2. a kísérletek másik sora a cse
metekertek trágyázásának lehető
ségeit igyekszik tisztázni s ehhez
kapcsolódnak a talaj biológiai ku
tatások.

Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes át
adja Partos Gyulának a Munka Érdem
rendet.

A MAGGAZDÁLKODÁSI KU
TATÁS tulajdonképpen már 12

éve megindult a magtermelő állo
mányok kijelölésével és országos
törzskönyvezésével. ’ Ma már az a
cél, hogy a termelt mag felhaszná
lását termőhely, illetve erdőtípus
szerint lehessen szabályozni. Ide
tartozik a magtermelő plantázsok
telepítési és kezelési kérdéseinek
kutatása. Erdeifenyő magtermelő
plantázst már telepítettek a Du
nántúlon. 1961-ben kerül sor a
Leuce csoporthoz tartozó nyárfé
lékből tervezett magtermelö plantázs létesítésére. Ebben a plantázs-

ban a nőnemű egyedek fehérnyárak, a hímek pedig rezgőnyárak
lesznek. Ilyen módon kívánnak
heterózisos magot termelni.
AZ ERDŐSÍTÉSEKKEL és a
mesterségesen telepített állomá
nyokkal kapcsolatos munkálatok
tekintetében is jelentős kísérletek
folynak. Ma már általánosan szo

kásos a záródásig történő talaj mű
velés a mesterségesen telepített
állományokban. Rendszeres kísér
letek folynak a vegyszeres gyom
irtással a csemete sorközök gyom
mentessége biztosítására. Az állo
mányok trágyázására vonatkozó
kísérletek megindítása most van
folyamatban. Az állományok öntö
zése az eddigi megfigyelések sze
rint mindenütt hasznos, ahol ol
csó öntöző víz áll rendelkezésre.
Főleg az öntözéses nyárfagazdál
kodástól remél a magyar erdészeti
kutatás komoly eredményeket.
Külön hangsúllyal foglalkozik
az intézet a kémiai és mechanikai
feldolgozásra legalkalmasabb gyor
san növő fafajok termesztésének
kérdéseivel. Itt főképpen a nyárfa
telepítésének terveit kell teljesí
teni, ami nem kicsiny feladat, hi
szen az ötéves és az erdészeti táv
lati tervek évi nyár telepítési elő
irányzata kereken egyharmada
annak az összes nyárasnak, amivel
az erdőgazdaságok 1955-ben ren
delkeztek. Ezzel kapcsolatban a
következő fontosabb feladatokait
kell megoldani: 1. a szelektálás és
az ivaros keresztezés segítségével
a hazai termőhelynek leginkább
megfelelő s a betegségek, főleg a
nyárrák, károsításának legjobban
ellenálló fajták, változatok felku
tatása és létrehozása; 2. termőhe
lyenként és az egyes nyárfajtákra
külön-külön a legkedvezőbb neve
lővágási módszerek kidolgozása;
3. az előhasználati nyárállományok
telepítési és nevelési kísérleteinek
befejezése.
A GÉPESÍTÉS ma már egyike
a legfontosabb kutatási feladatok
nak az Erdészeti Tudományos In
tézetben. A gépesítés első ízben
1956-ban szerepelt a tématervek
ben s azóta már a gépesítési cso
port a legnépesebb: 4 tudományos
munkatárs, 1 intézeti főmérnök,
4 vezető technikus és 15 szakmun
kás dolgozik a gépesítési kísérleti
témák megoldásán. Az eredmé
nyek közül ki kell emelnünk a kö
vetkezőket: 1. a traktoros faanyag
mozgatás munkaszervezésének ki
kísérletezése; 2. a síkvidéki tölgy
szálerdőben végzett tarvágásos fa
kitermelés
munka szervezésének
megoldása; 3. a bányadeszka és
szőlőkarótermelés
leggazdaságo
sabb termelési technológiájának
kialakulása; 4. a sodronyköteles
közelítés alkalmazása felújító vá-
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gasokban. Ez az utóbbi témakör
természetesen nem jelent új kuta
tást, hiszen a sodronyköteles fa
anyagmozgatás módszerei már ki
vannak dolgozva. Többszáz külön
féle kötélpálya rendszer van üzem
ben a különböző országokban, Ma
gyarországon viszont a drótköte
les közelítő berendezések száma
nem éri el a tízet sem. Az ÉRTI
munkája odairányul, hogy a kiter
melés és a közelítés lefolytatására
az eddiginél jóval magasabb szín
vonalú szervező, irányító és ellen
őrző munkamenetet dolgozzon ki
a külföldi példák alapján.
AZ ERDŐVÉDELMI kutatások
is jelentős szerepet töltenek be az
Intézet munkájában. Annál is in
kább, mert 1960. január 1-től a
magyar erdőgazdálkodásban mű
ködő három erdővédelmi állomás
(Budapest, Sopron és Eger szék
hellyel) már az ÉRTI keretében
folytatja működését. Első helyen
áll a nyárfarák elleni védelem ku
tatása. A magyar erdőgazdálkodás
messzemenő reményeket fűz a
nyártelepítések sikeréhez, mert ki
tűzött távlati tervek szerint a fa
rostlemezgyártás egész alapanya
gát (1961-től évi 30 000 tonna fa
rostlemez előállítását kell biztosí
tani a Mohácsi Farostlemezgyár
ban) s ugyancsak a fejlesztés alatt
álló papírgyártás megnövekedett
anyagszükségletét kell fokozottab
ban biztosítani a hazai nyár- és
fűzfajtákból. Van már néhány
nyárváltozat, amelyik ellenáll a

betegség károsításának és a régeb
ben
mutatkozó
pesszimizmust
most már bizakodóbb álláspont
váltotta fel.
Az erdővédelmi kutató munka
másik fontos területe a vadkár el
leni védekezés. A védekezés mód
ja szintén ki van már dolgozva s
az Intézet feladata, hogy a véde
kezés módszereinek gyakorlati al
kalmazását elsősorban a kísérleti
erdészetekben, de máshol is bemu
tassa. Ugyancsak rendszeres kuta
tó munka folyik az erdőgazdálko
dás és vadgazdálkodás biológiai
egyensúlyának fenntartása érde
kében, hiszen a vadkárok csökken
tése szempontjából döntő fontos
ságú a vadgazdasági üzemtervek
ben megállapított vadlétszám gon
dos betartása.
A VADGAZDÁLKODÁS FEJ
LESZTÉSE tekintetében azonban

nemcsak a vadkár elleni védelem
mel foglalkozik az Intézet, hanem
a pozitív vadgazdálkodás, a vadte
nyésztés kérdéseivel is. A legfon

tosabb témák a következők:
1. A fogoly- és fácán tenyészté
se. A fácántenyésztés külföldön
már megoldott kérdés, a hazánk
ban folyt kísérletek is bebizonyí
tották a volierekben történő, úgy
nevezett félvad tenyésztés elő
nyeit. A fogoly tenyésztésének
kérdése még nincs teljesen tisz
tázva.
2. A trőfeás vad tenyésztésével
kapcsolatos kérdések. A magyar

szarvas európai hírű és tenyészté

séhez messzemenő népgazdasági és
kulturális érdekek fűződnek. A
kutatás feladata megtalálni azt a
tenyésztési mértéket és módot,
amely mellett az erdőgazdálkodás
nem szenved komoly károkat.
3. A vadbetegségek kutatása. Is
meretes, hogy önálló vadbetegsé
gek nincsenek, de éppen a vadgaz
dálkodás jelentősége szempontjá
ból igen fontos, hogy a járványos
és egyéb vadbetegségek terén pon
tos ismeretekkel rendelkezzenek a
tenyésztést irányító szakemberek.
4. A vadászebek tenyésztésének
problémái. A vadászebek rendsze

res tenyésztése tekintetében konk
rét kutatási munka eddig nem
folyt Magyarországon, most külö
nösen a vérebtenyésztés problé
máit kívánják sürgősen napirend
re tűzni.
A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ku
tatások már régien szerepelnek az
évi tématervekben. Ez idő szerint
a legfontosabb idevágó tématerü
letek a következők: 1. az egészsé
get biztosító és testi erőt fenntartó
élelmezés kérdésének vizsgálata,

vagyis az erdei munkás helyes ét
rendjének megállapítása; 2. a fog
lalkozási betegségek megállapítá
sa és elhárításuk módszereinek ki
dolgozása; 3. az erdészeti baleset
elhárítás problémáinak feldolgo
zása.
AZ ERDÉSZETI GAZDASÁG
TAN fejlesztése teljesen új téma

kör. Itt elsősorban a gazdaságos
üzemvezetés módszereit kell kidol
gozni, illetve fel kell kutatni azo
kat az okokat, amelyek az önkölt
ségcsökkentést gátolják. Ezen a té
ren a legsürgősebb célkitűzés az
erdészeti értékbecslés gyakorlati
módszereinek kidolgozása. Megfe

A dunavecsei erdészet erdészlakása és irodái Csahonyban

lelő módszer alkalmazásával kívá
natos lenne, hogy ötévenként, de
legalább tízévenként megtörténjék
az erdőállományok értékének fel
becsülése.
Az Erdészeti Tudományos Inté
zet kísérleti tevékenysége igen
sokoldalú munkával támogatja a
gyakorlati erdőgazdálkodást. Az
erdőterületeken folytatott kísérle
tek általában mostoha termőhelyi
viszonyok között zajlanak le, tehát
a már bevált kísérletek tanulsá
gainak alkalmazása jobb talaj vi
szonyokkal és kedvezőbb időjárási
körülményekkel rendelkező erdő
gazdaságokban feltétlenül sikerrel
biztat.
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Utasítás
a vadföld-gazdálkodásról

Szakipari tanúim ány út
Ausztriában
Az Európai Gazdasági Bizottság
fabizo-ttsága, a FAO 14 nemzet és
az UNÓ képviselőinek részvételé
vel október elején tartotta ez évi
ülését Genf ben. Az értékes nem
zetközi eszmecserék után a dele
gátusok Ausztriában ötnapos szak
ipari tanulmányúton vettek részt.
Magyarországot Mosonyi István
főigazgatóhelyettes. Halász Aladár,

az OEF tervfőosztályának vezető
je és Oberkampf Gyula, OEF fő
mérnök képviselte. A tanulmány
út során a résztvevők megtekin
tették Kuchlban Ausztria faipari
szakmunkás és művezetőképző is
koláját, a niederfritzi fenyőfűrész
üzemeit, a halwangi forgácslemez
gyárat, a mürtzthali papírgyárat,
valamint több más faipari üzemet.
A legérdekesebb élményt a bécsi
Schönbrunnban elhelyezett erdé
szeti kutató intézet nyújtotta,
ahol az ország valamennyi erdőgazdaságának erdőrendezési ada
tait Hollerith elektronikus géppel
dolgozzák fel.
Kitüntetés a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom 43. évfor
dulója alkalmából. Az Elnöki Ta
nács a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom 43. évfordulója alkal
mából a Munka Érdemrenddel
tüntette ki Fehér Sándor elvtár
sat, az ÉRDÉRT igazgatóját.

Főigazgatóhelyettes változás. A
Magyar Forradalmi Munkás-Pa
raszt Kormány dr. Keresztesi Bé
lát, az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság helyettes vezetőjét novem
ber 1-i hatállyal — jó munkájá
nak elismerése mellett — állásából
felmentette és egyidejűleg dr. Sáli
Emilt nevezte ki főigazgatóhelyettessé. — Ugyanakkor az Országos
Erdészeti Főigazgatóság vezetője
dr. Keresztesi Bélát kinevezte az
Erdészeti Tudományos Intézet
igazgatójává.

Nyugdíjasok látogatása, a Főisko
lán. Az. Erdészeti Főiskola Vöröske
resztes Csoportja vendégül látta a
főiskola nyugdíjasait. A nyugdíjasok
elmondották, hogy s mint élnek,
majd hármas bizottságot alakítottak,
hogy annak révén tartsák továbbra
is a kapcsolatot a Főiskolával és se
gítsék tanácsaikkal az oktatási és
gazdasági munkát.

BÁNYAFAKÉRGEZÖ GÉPET ké
szítenek Kisterenyén. A kiisterenycí
bányatelepen újtípusú kérgező gépel
állítanak üzembe november folya
mán. Az újítók olyan gépet szerkesz
tettek, amely a bányafát nagy se
bességgel forgó gumihevederen rög
zített kések segítségével tisztítja meg
?. kéregtől. Az újítás erdőgazdasá
gaink számára sem érdektelen.
Szocialista, erdészeti gazdaságtant
adott ki a pozsonyi könyvkiadó. A'
tankönyv az erdőgazdálkodásnak a
népgazdasági jelentőségét elemzi.
Munkavédelmi őrségek szervezése. Az
Országos Erdészeti Főigazgatóság az ér
dekelt szakszervezetekkel együtt meg
vizsgálta a munkavédelem helyzetét te
rületünkön és felhívást bocsátott ki or
szágos munkavédelmi hónap szervezése
tárgyában. 1960. novemberében kell a
munkavédelmi hónapot az erdőgazdasá
gokban és a faipari vállalatokban meg
szervezni és egyúttal, ahol az szükséges,
üzemi munkavédelmi őrségek felállítá
sát is meg kell oldani. Az iparban min
den üzemben fel kell állítani a munka
védelmi őrséget, az erdőgazdaságokban
pedig csak nagylétszámú és főleg gé
pekkel ellátott munkahelyeken célszerű
a megszervezése. A munkavédelmi őrsé
gek megalapításának irányelveit az Er
dészeti Értesítő ez évi 43. száma tartal
mazza.

A tanügyi reform megvitatása Sop
ronban. Kibővített tanácsülésen tár
gyalták meg az Erdőmérnöki Főisko
lán a tanügyi reform kérdéseit. El
határozták többek között, hogy to
vább növelik a gyakorlati órák szá
mát és fejlesztik a jól bevált tanműhelyes oktatást. Ezzel biztosít
ják, hogy a hallgatók a rendes ok
tatás ideje alatt több mint 10 hóna
pot gyakorlati munkával töltsenek.
Elhatározták azt is, hogy a tanügyi
reform irányelveinek végrehajtása,
illetve a marxista—leninista világ
nézetnek az oktatásba való fokozot
tabb beépítése érdekében 1961. vé
géig minden tanszék új oktatási
programot készít és ennek alapján
1962. végéig minden tárgyból új jegy
zeteket adnak ki.
Gasparik Pál gyémántdiplomás erdő
mérnök október 24-én, 99 éves korában
a Szabolcs megyei Berkeszen elhunyt.

Az Erdészeti Értesítő 43. számá
ban jelent meg az OEF vezetőjének
38/1960. számú utasítása az üzemi és
bérbeadott vadászterületek vadföldgazdálkodásáról. Az utasítás meg
állapítja a vadföldek kijelölésének
irányelveit és a kezelésük módsze
reit. Megállapítja vadfajonként az
etetési normákat. A vadföldgazdálkodás és vadetetés szakszerű vég
rehajtásához szükséges költségfede
zetet az üzemi vadászterületek ré
szére az erdőgazdaságok vállalati
részlettervében kell előirányozni. Az
utasítás arról is intézkedik, hogy az
erdőgazdaság vadászati felügyelője
készítsen ?. kijelölt vadföldekről,
etetőkről, sózókról, cserkészutakról,
egyéb vadászati berendezésekről és
p. fontosabb vadváltókról l:50 000-es
méretarányú
térképvázlatot.
Az
1960—61. gazdasági évben a vadföldgazdálkodásl terveket 1960. novem
ber 20-ig kell elkészíteni, ezeket az
ÉRTI az erdővédelmi állomások út
ján december 31-ig köteles megvizs
gálni és ennek alapján összefoglaló
jelentését 1961. január 31-ig fel kell
terjesztenie az OEF-hez.

Új módszer a vasúti talpfák tartó
sítására. A Peremartoni Vegyiművek
mérnökei megállapították, hogy a
szuperfoszfát műtrágya előállítása
során keletkező egyik melléktermék,
a nátriumfluorid kiválóan alkalmas
vasúti talpfák tartósítására. A fe
hér, porszerű anyaggal bevont talp
fák védelmet adnak a gombakárosítók ellen.
MŰSZAKI TOVÁBBKÉPZÉS. Ok
tóber elején zajlott le az Erdőmér
nöki Főiskolán az erdőgazdaságok
műszaki csoportvezetőinek és gépe
sítési előadóinak továbbképző tan
folyama 57 résztvevővel. Részben a
modern technika legújabb eredmé
nyeiről
tájékoztató
előadásokat
hallgattak meg, részben bemutató
kon vettek részt s végül a tanultak
ból vizsgát tettek.
Fegyelmi
határozat
balesetelhárítási
hiányosságok miatt.
Előző számunkban
hírt adtunk arról a három személyt egy
szerre ért balesetről, amely a Ládaipari
Vállalat budapesti
telepén történt. A
baleset miatt indított fegyelmi eljárás
során megállapítást nyert, hogy a válla
latnál a balesetelhárítási és egészségvé
delmi óvórendszabályok oktatását
nem
hajtották végre és a balesetvédelem te
rén fennálló lazaságok megszüntetésére
kiadott korábbi utasításokat is megszeg
ték. Ezért az OEF vezetője Sajbán Pál
főmérnököt, Schmergel Aladár főműve
zetőt, Csavar Lajos művezetőt. Rugábcl
János helyettes művezetőt írásbeli meg
rovásban,
Szőlössi Istvánná biztonsági
megbízottat pedig, mert az oktatás terén
fennállt lazaságot eltűrte, szóbeli fed
désben részesítette.

Borzszőrt, vaddisznógerinc-sörtét magas áron állandóan veszek.
Kőházi ecsetkészítő, Budapest.,
XIII. ♦ Véső u. 5. Tel.: 206-240.
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Tapasztalatok és észrevételek
a szakmunkásjelöltek sárvári vizsgáján
3,48 — ezt a sokatmondó számot
ide kellett iktatnunk, beszámolónk
elejére. Mert ez a három számjegy
117 ember három hónapi munkájá
nak az eredményét jelzi, mégpedig
nem is akármilyen eredményét. A
sárvári erdészeti szakmunkásképző
iskola fennállása óta, a most vizsgá
zott tanulógárda érte el a legjobb
tanulmányi átlagot.
Nehéz lenne szabatosan válaszolni
arra a kérdésre, mi volt ennek a
szép eredménynek a fő forrása, de az
a megbeszélés, ami a kétnapos vizs
gák után az iskola oktatói kara és
az erdőgazdaságok vezetői között le
zajlott, sok mindenre rávilágít. Ezen
a vizsgán vettek részt legnagyobb
számban az erdőgazdaságok vezetői
— a budapesti erdőgazdaság kivéte
lével valamennyi olyan gazdaság
képviselője ott volt, amelyiknek a
dolgozói az iskolán tanultak. Már
ez is azt bizonyítja, hogy a gazdasá
gok nagyobb gonddal, felelősségér
zettel foglalkoznak leendő szakmun
kásaikkal, mint azelőtt. De nemcsak
a vizsgákon kísérték figyelemmel,
milyen felkészültséget árulnak el
dolgozóik, hanem a háromhónapos
tanulmányi idő alatt is többször ér
deklődtek előmenetelük után. Na
gyon sokat jelentett az, hogy az is
kola növendékei látták ezt az állan
dó érdeklődést, mert így méginkább
becsületbeli ügyüknek vették a ta
nulást, jobban restellték volna, ha
nem felelnek meg a beléjük helye
zett bizalomnak.
És nagyon sok múlt azon is, hogy
a gazdaságok most már alaposabban,
nagyobb körültekintéssel válogatják
ki azokat a dolgozóikat, akiket az
iskolára küldenek, őszintén meg
mondják a kiszemelt dolgozóknak,
hogy nem könnyű feladatra vállal
koznak, mert három hónap alatt 8
tantárgyat kell elsajátítaniuk. Aki
nem érez magában kellő szorgalmat,
igyekezetét, az inkább ne is jelentkez
zék, ne vegye el más elől a helyet.
A gondosabb válogatás tükröződik
abban is, hogy a 117 vizsgázó közül
mindössze kettő nem felelt meg, de
csaknem a fele — 57 tanuló — né
gyes és ötös osztályzattal tette le a
vizsgát.
Természetesen, ha eredményekről
beszélünk, az erdőgazdaságok gon
dossága és a tanulók szorgalma mel
lett nem szabad elfeledkeznünk az
iskola oktatói karának odaadó, fárad
hatatlan igyekezetéről sem. Ezt ta
lán legjellemzőbben a négyes ered
ménnyel vizsgázott Huber Vendel, a
nagyatádi erdőgazdaság dolgozója vi
lágította meg.

TÖBBNYELVŰ
MAGYARÁZÓ
ERDÉSZETI SZÓTÁR összeállítását
vette tervbe a FAO. — Ugyancsak
jegyzékbe foglalják a világ vala
mennyi erdészeti folyóiratát és az
erdészeti filmeket. A közeljövőben
jelenik meg az 1959. évi római fa
anyagvédelmi értekezlet beszámo
lója.

— Bizony nem volt könnyű ez a
három hónap. Nem egyszer úgy érez
tem, nem tudok megbirkózni a vas
kos anyaggal, jobb lenne, ha szé
pen hazamennék. De amikor mindig
újra és újra láttam, milyen türelem
mel foglalkoznak velünk tanáraink,
elszégyeltem magam és ismét csak
kinyitottam a könyvemet. Komolyan
mondom, egyik-másik tanár jobban
beleizzadt, amíg megmagyarázott
nekünk egy-egy tételt vagy fogalmat,
mint mi most a vizsgán.

A három hónapi tanulást lezáró
vizsga tulajdonképpen csak kezdetet
jelent — mint az iskola igazgatója
hangsúlyozta
a
megbeszélésen.
Ugyanis a leendő erdészeti szakmun
kások a három hónap alatt csak az
elméleti alapokat kapták meg a to
vábbi tanuláshoz. A szakmunkáskép
zés ideje két év — a hátralevő 21
hónap alatt kell bebizonyítaniuk,
hogy a gyakorlatban is meg tudják
állni a helyüket. Éppen ezért nagyon
fontos, hogy az erdőgazdaságok to
vábbra is figyelemmel kísérjék a
szakmunkás-jelöltek munkáját, tá
mogassák és ellenőrizzék őket.
—

November végén lesz az erdész
labdarugó bajnokság döntője

Az Országos Erdészeti Főigazgató
ság szakszervezeti bizottsága az erdő
gazdaságok és a vállalatok dolgozói
nak kívánságára — mint megírtuk
— az idén első ízben megrendezte az
erdész labdarúgó bajnokságot. A

bajnokság első szakasza — a tájegy
ségenkénti körmérkőzések — lezárult
s a középdöntőbe 13 erdőgazdaság,
illetve vállalat együttese jutott. A
középdöntőben a 13 csapatból októ
ber végéig 8 kiesett a küzdelemből,
jelenleg a következő 5 csapat mér
kőzik a döntőbe jutásért: a szolnoki,
a zalaegerszegi, a kaposvári és a bu
dapesti erdőgazdaság, valamint az
OEF csapata. A középdöntő további
mérkőzéseire novemberben kerül
sor, a döntő előreláthatólag novem
ber 26-án délután y23 órakor lesz
Budapesten, a MEDOSZ pályáján.
A bajnokság egyik legkiemelke
dőbb érdeme, hogy közel 400 sport
körön kívül álló dolgozó rendszeres
sportolási lehetőségét biztosította. A
csapatok valóban sportszerűen ját
szották le az eddigi mérkőzéseket.

A tizenötéves lakásépítési prog
ram nemcsak az építőiparra, hanem
a faiparra is hatalmas feladatokat
ró. Eltekintve ugyanis egyéb igé
nyektől, az épülő lakásokhoz nagy
mennyiségű
melegpadlóanyagot,
mégpedig csaknem teljes egészében
parketta anyagot kell biztosítanunk.
Az igények kielégítése azonban már
eddig sem volt könnyű. Egyrészt az
ország parkettagyártó üzemeinek ka
pacitása nem elegendő, másrészt
amúgyis szűkös faanyagkészletünk
jelentős részét a nagy anyagveszte
séggel készülő, úgynevezett normál
parketta gyártásához kell felhasz
nálnunk. A parkettagyártásnak a la
kásépítési programmal együtt elő
térbe kerülő jelentős fejlesztését te
hát úgy kell megoldanunk, hogy ne
csak az első, hanem a második kér
dés megoldását is segítsük.

Számos külföldi országban évtize
dek óta foglalkoznak azzal, hogy a
parkettagyártás anyagigényét, illet
ve ezáltal a termelés anyagköltségét
jelentős mértékben csökkentsék. Ez
vezetett ahhoz a magától értetődő
gondolathoz, hogy miután a normál
parkettának csak a horony feletti
részét hasznosíthatjuk, — eltekintve
az alsó réteg hőszigetelő szerepétől
— az alsó réteget el kell hagyni. Az
elgondolás technológiai kivitelezését
az úgynevezett mozaikparketta ké
szítésében találták meg a kutatók.
Ezt a fajta parkettát azért hívják
mozaikparkettának, mert kis lécecskékből, valóságos mozaikból ké
szítik oly módon, hogy öt-öt lécecskéből négyzetalakú elemeket, az ele
mekből pedig ugyancsak négyzet
alakú táblákat állítanak össze. A
lécecskék vastagsága 8—10 mm, szé
lessége 20—24 mm között váltako
zik.

Az Erdőmérnöki Főiskola
sportköre
most ünnpelte fennállásának 100 éves ju
bileumát. Ebből az alkalomból jelentős
sportesemények zajlottak le Sopronban:
a főiskola rendezte meg az idei Agrár
Sportnapokat, s azok során 7 agrárfelső
oktatási intézmény mérte össze a tudá
sát röplabdában, kosárlabdában, labda
rúgásban és atlétikában. Az összesített
sportversenyt a Debreceni Mezőgazdasá
gi Akadémia nyerte, ugyanolyan pont
számmal, de kevesebb győzelemmel má
sodik lett az Erdőmérnöki Főiskola csa
pata. A sporteseményekre a jubiláló
sportkör meghívta azokat az öreg diá
kokat is, akik annak idején kiváló sport
eredményeket értek el.
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A* idei vadászér eddigi eredményei
A bírálat során az ÉRTI vadászati
A szeptemberi szarvasbögés idő kell tehát irányítani az erdőgazdasá
gok vadászterületeinek ni unkáját,
szakértőinek a megállapítása az volt,
szaka igen eredményesen indította
nogy ez a fejlődés tovább folytatód
hogy még igen sok a szakszerűtlen
el az idei vadászévet. Külföldi va
jék, 1958-ban a külföldi vadászven
kilövés. Ez részben a kísérő vadádászvendégeink 366 szarvasbikát ej
dégek 269 szarvasagancsot zsákmá
:ok gyakorlathiányával magyaráz
tettek, ebből 194-et az állami erdő
ható. A már me szerzett elméleti tugazdaságok vadászterületein, 84-et nyoltak, 1959-ben 277-et, idén pedig
366
Az ideiek közül 6 volt aranydáá^ önmagába iiem elegendő, a
az állami vadgazdaságokban, 17-^
21 ezüstérmes és 44 bronzbán k lelmélyíteni a vaaz állami gazdaságok
érjJKes, vagyis minden ötödik agancs
meret
. Akadnak per
rabot a vadásztársas;
elkerülhetetlen
azott volt.
haszonbérletein. Az
hibák i
Az idei szarvasbogésnek egyébgy az elejtett bigazdaságok területén
ként az volt a jellegzetessége, hogy
kák egy
bbi verekedés köjazott szarvasagancsot
általában nem volt folyamatos, egyes
vetkeztéb
Wérült, vagy akad
szerencsés vadászok. En
helyeken a megszokottnál jóval ko
néhány a
______
„ „ __________
bizonyos
körülménem negyede — 9 trófea —
rábban, sokhelyütt jóval későbbén
nyék közáHB^előfordulhat. hogy az
pontosabban a dunai vadás
kezdődött el. Ezt nyilvánvalóan első
évek óta iJert és kilövésre előírt
tekről származott. Az esz
sorban az idei szélsőséges időjárási
erdőgazdaságban, a Pilis-he
bika hel
mégis a másikat, a kí
hullámzás
okozhatta.
Lehetséges
sérő ’ ”
ívik meg. Az ilyen hibák
erdőségeiben 7 díjazott szs
azonban, hogy egyes területeken a
számát...OF csökkenteni kell. De a
agancshoz jutottak a vadászok. A
selejtezés alkalmával — hibásan —
ákat teljesen ki kell küjazott trófeák között 3 volt aran
szöb
például, hogy sorozatosan
öreg teheneket lőtték ki s ez is
érmes, ezek közül kettő a bajai, eg
dokolhatta a szarvasbögés kései
az esztergomi erdőgazdasági terüle
ék terítékre reménytelj es, fiagindulását.
ikák.
téről való.
1
^külföldi vadászvendégek a teríz^ egyes vadászterületek kezelői
Ha figyelmesen tanulmái» *zzuk
érült szarvasbikák agancsait ^^an^is igényesebbnek kell lennünk.
az adatokat, azt látjuk, hog^
1 elvárhatjuk, hogy a jövőben
Tudományos
nak nagyvadas területek, amelyek a
^szakértőinek mutatta
gáncsok kezelésére — kifőzé
csak egy-egy díjazott aganccsal di
. a hivatalos
sére, fehérítésére — nagyobb gondot
csekedhetnek. Ilyenek a győri, a ka- .
dóm
A bírálat
fordítanak. Az agancs helyes kezeposvári, a keszthelyi, a parádfürdői,
éséhez minden hivatásos vadász
a székesfehérvári, a szombathelyi és
ot a itu
nak értenie kell.
a tamási erdőgazdaság vadászterü
aranyai,
merte
Ugyancsak javításra szorul vadletei, és az itt szerzett trófeák közül
llomány
somogy
földgazdálkodásunk és a téli etetési
is csupán a győri érdemelt ezüst
; munmellett, gondos^. céltü
érmet, a többiek bronzérmesek. A
rendszerünk. Alapvető feladat, hogy
kával más területeken^ jó eredmémég sok területen biztosítsuk a to
számok megmutatják, hogy vad
nyékét lehet elérni. A \ d megfelevábbi vérkeveredést, és a helyes
tenyésztésünk előtt még komoly fel
adatok állanak, a szarvasállomány
lően biztosított
ével, rend
ivararány kialakítása után ezt még
fokozottab mértékben kell szem
szeres gondozásával, szakszerű selej
minőségi fejlesztésének munkájá
ban még igen sok a tennivaló. Meg
tezésével az eddig kefésbé jónak is
előtt tartani.
mert szarvas törzsek^ minőségén is
Vadgazdaságunk eddigi fejlődésé
felelő selejtezéssel, az állomány cél
javítani lehet. így a Bükk-hegytudatos
feljavításával
bizonyára
nek eredményei biztatóak. így nyu
godtan remélhetjük, hogy a kialakí
máshol is biztosítani lehet a dunaségben terítékre ke»lt 10 kg feletti
mentiekhez, illetve a pilisiekhez ha
aranyérmes
szaWásagancs
bizo
tandó helyes ivararányú, minőségi
sonló kiváló trófeákat
nyítja, hogy a Bükkben is megvan
leg még tovább javuló értékes ma
Az elmúlt három esztendő össze
gyar szarvasállomány világhíre a
nak az adottságok a régit minőségi
sített eredményeit vizsgálva, komoly
következő időszakban is növekedni
leg jóval felülmúló szarvasállomány
fejlődést állapíthatunk meg. Ügy
nevelésére.
fog.

Egy-egy elem öt darab 100—120
mm-es lécből áll. Végül a táblákat
az elemekből úgy állítják össze, hogy
élhosszuk általában 500 mm körül le
gyen, ami azt jelenti, hogy egy-egy
tábla 5X5, vagy 4X4 elemből áll.
A készen vásárolt, sakktábla
szerű táblákat a felhasználók álta
lában hideg padlóra, ritkábban vak
padlóra ragasztják. Ily módon a
mozaikparketta teljes vastagságában
koptató réteget alkot.
A legszembetűnőbb előny a kis
anyagigény. Száz négyzetméter nor
mál parkettához mintegy 6—7 köb
méter, ugyanannyi mozaikparkettá
hoz viszont csak 2—3 köbméter
rönkfa kell. Megfelelő gépesítés
esetén azonban jelentősen javulnak
a gyártás más mutatói is. A mozaikparketta-gyártás gőzszükséglete ke
reken a fele, villamosenergia igénye
pedig háromnegyede a normálpar
ketta gyártásának, ugyanakkor az
egy munkásra jutó termelési érték
mintegy 30 százalékkal magasabb.

Mindezek ellenére a mozaikparkettagyártás beruházási igénye nem na
gyobb, sőt kisebb a klasszikus gyár
tási mód igényénél. Ebből követke
zik, hogy a mozaikparketta-gyártás
a termelési költségek oldaláról nézve
igen előnyös, gazdaságos módszer.
Hátránya a mozaikparkettának —
hidegpadló alap esetén — kisebb hő
szigetelő képessége. Ez azonban több
lakásos, nagyobb lakóházak építé
sénél — nem hátrányos. Ugyancsak
nem lényegbevágó hátrány a mo
zaikparketta igényessége az alap
anyaga, felületi egyenletessége, va
lamint a ragasztóanyag minősége
iránt.
Itt kell megemlíteni a nagy méret
pontosságú gyártás szükségességét
is. Ugyanis az egész rendszer csak
méretpontos mozaikból épülhet fel.
Ez azonban nem okoz különösebb
gondot — kivéve a nedvességtartal
mat —, miután az említett gazdasági
előnyök úgyis csak teljesen mecha
nizált, sőt teljesen automatizált gyár
tás esetén jelentkeznek. Ez viszont

azt is jelenti — és ha úgy tetszik,
ez is hátrány —, hogy az apró lécecskék készítése ellenére sem épül
het a mozaikparketta gyártás kisebb
hulladékok feldolgozására, mert amit
nyernénk a réven, bőségesen elvesz
tenénk a vámon. Az amúgy is nehe
zen értékesíthető III. osztályú fű
részáru és a 18 cm-nél vékonyabb
rönkanyag viszont kitűnő nyers
anyagbázisa lehet a hazai mozaik
parketta gyártásnak.
Az ilyen üzemeket az alapanyag
gyártó üzemekhez kell kapcsolnunk,
azokhoz, amelyeknél a nagy mennyi
ségű III. osztályú fűrészáru, illetve
vékony rönkanyag helyben található,
mint az alapvető gyártási folyamat
velejárója. A felesleges rakodások,
szállítások, máglyázás elmaradása,
az anyagok célszerűbb manipulálásá
nak lehetősége mind amellett szól,
hogy a parkettagyártó és így a mo
zaikparketta gyártó üzemeket is ál
talában a fűrészipari vállalatok mel
léküzemeiként helyes és előnyös lé
tesíteni.
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A firenzei nemzetközi vadászati kiállításon —
amelyről legutóbbi lapunkban beszámoltunk — a ma
gyar kiállítási anyag igen nagy sikert aratott. A nem
zetközi bíráló bizottság a legmagasabb díjazást Magyar
országnak ítélte. A kiállítás nagy aranyérmét a magyar
trófea-gyűjtemény kapta, ezenkívül a rendezéshez
nyújtott hathatós segítségért a magyar delegációt Fi
renze város és a kiállítás rendezősége által alapított
éremmel tüntették ki, amelyet Goszthony Géza, a bu
dapesti erdőgazdaság vadászati felügyelője vett át. A
bírálóbizottság mind a 10 kiállított szarvastrófeát
aranyéremmel, a 8 dámlapátot szintén aranyéremmel,
a kiállított 9 mufloncsiga közül hármat arany-, hatot
ezüstéremmel, a 6 őzagancs közül hármat arany-, hár
mat ezüstéremmel, a 16 vaddisznó agyarból négyet
arany-, hármat ezüst-, ötöt pedig bronzéremmel jutal
mazott.

A firenzei nemzetközi vadászati kiállításon nyert
arany- és ezüstérmek. Fent a kiállítás nagy aranyérme,
középen Firenze város és a kiállítás rendezőségének
külön érme.

Goszthonyi Géza átveszi a város és a
kiállítás rendezősége által alapított ki
tüntetést

A

trófea kiállítás egyik
részlete
(Foto Express, Firenze)

magyar

fal-
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Előkészületek
a 64. Országos Mezőgazdasági Kiállításra

tok is. Újdonság lesz egyik fagyárt-

A jövő évben ismét megrendezik
az Országos Mezőgazdasági Kiállí
tást és Vásárt. Az 1961. évi kiállí
tást döntő jelentőségűvé teszi az
a körülmény, hogy a szocializmus

6-órás műszakban az üzem dolgo
zói mutatják be a korszerű fagyártmánytermelést. Általában a
fő törekvés az, hogy minél több

erőinek falvainkban kivívott győ
zelmét tárja a magyar és a kül
földi látogatók elé. A kiállításon

bemutatásra kerülő legkiválóbb
üzemi, termelési, tenyésztési és
kutatási eredmények, valamint a
gyakorlatban bevált s az eddigiek
nél gazdaságosabb eljárások, mód
szerek, technikai eszközök most is
díjazásban részesülnek, mint az
előző kiállításokon.

gon már megkezdődtek az előké
születek arra, hogy az erdészet
méltóképpen mutassa be a szocia
lista erdő- és vadgazdálkodás leg
újabb eredményeit, valamint a fa
ipar fejlődését.

Az erdészeti kiállítás a faterme
lés népgazdasági jelentőségét dom
borítja ki. A tervek szerint nagy
súlyt kap a bemutatón a fakiter
melés korszerű technikája, az er
dőgazdálkodás gépesítése, de össze

hasonlításul a közönség elé tárul
nak a régi, elavult, nagy fizikai
erőt követelő erdei munkafolyama-

A 64. Országos Mezőgazdasági
Kiállítás megrendezése alkalmából
a földművelésügyi miniszter felhí
vást intézett a mezőgazdasági dol
gozókhoz, hogy segítsék elő a gaz
daságok és üzemek sikeres részvé
telét a kiállításon és kezdjék meg
az előkészületeket.

mánytermelő üzemünk áthelyezése
a kiállítás területére, ahol kétszer

gépet láthasson működés közben
a közönség.

Nagyon sok újdonságot találnak
a kiállítás látogatói a fa komplex
felhasználását bemutató csarnok
ban. Korai lenne még részletekbe
bocsátkozni, de az már bizonyos,
hogy az új faipari termékek és
technológiai eljárások között a kö
zönség találkozhat majd a mikro
furnérozott, melamin és olajlakkos
felületkezeléssel, az erdei gallyhul
ladékból préselt szigetelő lappal és
parkett alátéttel, a fűrészporból
gyártott padló- és falburkoló
anyaggal, a poliészterezett forgács
lappal.
A kiállítás erdészeti részének
előkészítő munkálataiba a Főigaz
gatóság minél szélesebb körben kí
vánja bevonni az erdőgazdaságo
kat is, különösképpen az újítások,
balesetvédelmi berendezések be
mutatását illetően.

Az erdészet a jövő évi kiállításon
is részt vesz, mégpedig előrelátha
tólag ismét kibővített területen. Az
Országos Erdészeti Főigazgatósá-

SJSCCC Hí III

karácsonyfa
Az idei karácsonyra az erdőgaz
daságok karácsonyfatelepei 875 000
folyóméter lucfenyőt adtak át a ke
reskedelemnek. Ez több mint két
szerese a tavalyi mennyiségnek. Jö
vőre tovább emelkedik a hazai ka
rácsonyfatermelés, az előirányzott
mennyiség 1 200 000 folyóméter lesz.
Az erdőgazdaságok karácsonyfater
melésének növekedésével előrelátha
tólag két éven belül meg lehet szün
tetni a behozatalt s ezzel igen tekin
télyes mennyiségű devizát takarít
meg népgazdaságunk.
A karácsonyfatermelést természe
tesen csak úgy lehet fokozni, ha a
telepek területe is növekszik. Jelen
leg 800 hektár a karácsonyfatelepek
összes területe. Az idén és jövőre
újabb 700 hektáron telepítenek ka
rácsonyfát. így rendszeres forgóban
lehet majd kezelni a telepeket. A
legtöbb karácsonyfát termelő gazda
ság a győri és a sárospataki,
150—150 ezer folyóméterrel, utánuk
következik
Zalaegerszeg
100 000,
Nyíregyháza 90 000, Debrecen pedig
60 000 méter fával.

ERDŐGAZDASÁG
És FAIPAR
1960. évi 12. szám. Ára: 2,— Ft.

CÍMKÉPÜNK

a győri erdőgazdaság rábakecöli ka
rácsonyfatelepén készült. A győri er
dőgazdaság az elsők közt telepített
nagyüzemi karácsonyfatelepeket. A
ma már 7—8 éves telepek jó minő
ségű anyagát mindig elismeréssel
veszi át a kereskedelem. A győri er
dőgazdaság Győr megye teljes ellá
tásán kívül még két megyének szál
lít karácsonyfát. Az idén először
tesznek kísérletet a karácsonyfa gé
pi kitermelésére a Homelite svájci
motorfűrész változatával s ha a kí
sérlet beválik, végleg gépesítik ezt a
nehéz munkafolyamatot. A képen
— Michalovszky István felvétele —
látható rábakecöli telepről mintegy
80 000 folyóméter karácsonyfa indult
el ezekben a napokban.
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Dr. BALASSA GYULA miniszterhelyettes, az OEF vezetője

ŐSZINTE HANGON
Az erdőgazdaságok és a faipari
vállalatok a most lezáruló 3 éves
tervben becsülettel megállták he
lyüket. Eredményeik a termelés
vonalán, a pénzügyi tervek telje
sítésében minden dicséretet meg
érdemelnek. De őszinte hangon
beszélnünk kell arról is, hogy gaz
dálkodásunknak több vonatkozá
sában még sok a kívánnivaló, és a
vállalati szemléletnek a népgazda
sági érdekekkel szemben való ér
vényesülése még sokfelé mutatko
zik, még sok hibát kell leküzdeni,
sok hiányosságot kell kiküszöbölni.
Ez az őszinte szembenézés a fogya
tékosságainkkal nem csak kommu
nista kötelességünk, hanem a nép
gazdasági fejlődésnek, az induló 5
éves tervünk kibontakozásának
szigorú parancsa is.
Minden év elején számvetést
készítünk a múltról és programot
adunk a jövőre vonatkozólag.
Most, hogy a 3 éves tervidőszak
lezárul és az új, 5 éves tervidő
szak küszöbén vagyunk, erdőgaz
daságaink és vállalataink is új
mérföldkőhöz érkeznek, amely
mellett érdemes megállni. Az
eredmények és a felmerült hibák
mérlege tanulságos azért is, mert
lendületet ad a népgazdaság egé
szére hasznosabb, eredményesebb
munkához.
Beszéljünk először az eredmé
nyekről összefoglalóan és röviden,
amelyek kétségtelenül jelentősek
és dicséretre méltóak.

Az erdőgazdaságok a 3 éves
tervidőszak alatt az előírt 10 mil
lió bruttó köbméterrel szemben
10,6 millió köbméter összes fatö
meget s ezen belül 200 000 köbmé
terrel több iparifát adtak a nép
gazdaságnak. Alapvető célkitűzé

seinknek megfelelően csökkent a
bükk és a tölgy véghasználat, nö

vekedett a kevésbé értékes cser,
az elegyetlen alakban rontott er
dőnek számító gyertyán, valamint
az akác és általában a sarjerdők
véghasználata. Különösen bánya
bélés anyagban és bányafában volt
jelentős a túlteljesítés, a papírjá
ban pedig a tervvel szemben két
szeres teljesítés mutatkozik.

Komoly követelményeket tá
masztottak a 3 éves terv előírásai
erdőgazdaságainkkal szemben az
erdőművelés terén is. Az elmúlt 3
év alatt 24 400 hektár új erdőtele
pítést és 53 300 hektárnak megfe
lelő fásítást végeztünk s így az
eredeti tervet 146 százalékra telje
sítettük! Az összes mennyiségen

belül a 23 000 hektárra tervezett
nyártelepítés és fásítás 30 000 hek
tárban jelentkezik.
De erdőgazdaságaink nemcsak
a 3 éves terv mennyiségi, terme
lési feladatait, hanem alapjában
véve az önköltségi előírásokat is
teljesítették. Igaz ugyan, hogy az
időközben végrehajtott árváltozá
sok és bérrendezések a képet erő
sen torzítják, mégis tény az, hogy
az 1959—60 gazdasági évi költségszint — a 3 éves tervben a tervidő
szak végére beállított 98,2 száza
lékkal szemben — 95,2 százalékot
ért el.

Iparvállalataink 3 éves tervtel
jesítését illetően is előreláthatólag
hasonlóan jó eredményekről szá
molhatunk be, hiszen a 3 éves terv
termelési előírásait minden fonto
sabb cikkben teljesítik, sőt az im
port szempontjából is fontos cik
kekben, mint például a furnérok
ban, lemezben, bútorlapban — az
új üzemek beindításának elhúzó
dása miatt jelentkező kiesés elle
nére is — jelentős túlteljesítés
várható.

Erdőgazdaságaink és iparvállala
taink együttes helytállásának kö
szönhető, hogy — bár a népgazda

ság összes fafelhasznalása az
1957. évi színvonalhoz képest
mintegy 100 000 köbméterrel, az
iparifafelhasználás közel 400 000
köbméterrel nőtt, — összes faim
portunk az 1957. évi szinthez ké
pest 1960-ig 100 000 köbméterrel
csökkent, a faimport összes értéke
pedig csak az 1957. évi szinten
maradt.

Végül foglalkoznom kell a 3
éves tervteljesítés eredményeivel
kapcsolatban a 3 éves tervidőszak
faipari vonatkozású legjelentősebb
eredményével, a farost- és forgácslemezgyártásnak, e két új iparág
nak a megindulásával. Itt is ki kell
újból fejeznem elismerésemet és
köszönetemet azoknak, akik az ez
zel kapcsolatos nagyszerű munká
ból kivették a részüket. Igaz, hogy
ezen a téren — a termelés volume
nét tekintve — a külföldhöz ké
pest erősen le vagyunk maradva,
mégis komoly esemény, hogy
végre közel egy évtizedes küszkö
dés után Magyarországon is meg
tudtuk indítani a két új iparág
első üzemeit. Ezzel kapcsolatban
kell elmondanom azt, hogy a Mo
hácsi Farostlemezgyár 10 000 ton
na kapacitású első lépcsőjének az
idei tervteljesítése előreláthatólag
több mint 500 tonnával haladja
meg majd a kitűzött tervet, a jövő
évben pedig — bár a második
lépcső belépésével kapcsolatos
munkálatok miatt az üzem mint
egy teljes egy hónapon keresztül
szünetelni fog, — tehát 11 hónap
alatt 11 000 tonnás teljesítést vál
laltak. S nem is kételkedem, hogy
ezt a célt el is fogják érni. Hason
lóképpen egyre javuló eredmé
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nyékről adhat számot a szombat
helyi forgácslemez üzem is.
Az elmúlt időszak valóban szép
eredményei mellett, melyek az
erdőgazdaságok és iparvállalatok
vezetőinek kitűnő munkáját di
csérik a még jobb eredmények
elérése érdekében beszélnünk kell
a hibákról is.
Ezúttal csak két, de igen lénye
ges kérdéssel kívánok foglalkozni,
még pedig a munkaerő- és bérgaz
dálkodási fegyelem, valamint a
vállalati szemlélet kérdésével.

A két probléma olyan jelentős,
és ezekkel kapcsolatban olyan
nagyfokú mulasztásokat észlel
tünk, hogy ezekkel a szélesebbkörű nyilvánosság előtt is foglal
koznunk kell. A problémákat kö
zösen megvitatva kell kialakíta
nunk azt a helyes szemléletet a
vezetőkben és a dolgozók széles
rétegeiben egyaránt, amely bizto
sítékot ad a hibák kiküszöbö
lésére, a tartalékok maximális fel
tárására és a népgazdasági érde
kek maradéktalan szolgálatára.
Az elmúlt években talán túlsá
gosan is sokat beszéltünk az ered
ményekről és keveset a hibákról
és lehetséges, hogy éppen ez az
oka annak, hogy idén az erdőgaz
daságok és a faipari vállalatok
nagy csalódást és igen kellemetlen
meglepetést okoztak a nagymér
tékű, meg nem engedett bértúl
lépéssel. Az erdőgazdaságok pél
dául — bár a kormány 3280/1959.
számú határozata a népgazdaság
egész területére a létszám- és bér
gazdálkodás megszigorítását írta
elő — 1959—60. évi munkáslét
szám tervüket 6,7 százalékkal túl
lépték. Ha a tervhez viszonyítva

egyenként vizsgáljuk meg az erdő
gazdaságok munkaerőgazdálkodá
sát az elmúlt gazdasági évben,
akkor kiderül, hogy csak 5 erdő
gazdaság ért el kedvezőbb muta
tót, még pedig a Börzsönyi, a
Kiskunsági, a Csongrád megyei, a
Soproni és a Vértesi Állami Erdő
gazdaság. Ezzel szemben több
erdőgazdaságnak olyan rossz tényszárnai vannak, amelyek mellett
nem lehet szó nélkül elmenni,
így például a Hajdúsági Állami
Erdőgazdaság 21,5 százalékkal, a
Pilisi 15 százalékkal, a Nyírségi
14 százalékkal, a Mátrai 17 száza
lékkal, a Délsomogyi 19 százalék
kal, az Északzalai 15 százalékkal,
a Gödöllői pedig 10 százalékkal

növelte a munkáslétszámot a terv
hez képest s ez a túllépés nincs
arányban a mennyiségi túlteljesí
tésekkel.
Bár nem állnak rendelkezé
sünkre pontosan mért adatok —
ez is kijavítani való hiányosság!
— de általánosságban megállapít
hatjuk, hogy az erdőgazdaságok
ban a munkaidőkihasználás 50—80
százalékos, a gépkapacitás
nálása 40—50 százalékos,
lítóeszközök kihasználása
százalékos. Ezen a téren

kihasz
a szál
60—80

pozitív
irányban kell fejlődnünk, mert ez
az út vezet a magasabb termelé
kenységhez, gazdaságossághoz, az
önköltségcsökkentéshez és közvet
ve az életszínvonal emelkedéséhez.
De súlyos mulasztásokra utal
az erdőgazdaságok béralapgaz
dálkodásának elemzése is. Az
erdőgazdaságok 1959—60. évi bér
alap keretüket 7,44 százalékkal
lépték túl. Béralapmegtakarítási

csak a Kiskunsági, a Balatonfelvidéki és a Csongrád megyei Állami
Erdőgazdaság ért el, holott — a
többihez hasonlóan — ezek is je
lentős többletfeladatot oldottak
meg. Ugyanakkor viszont aggasztó
mértékű túllépés van a Délso
mogyi, a Hajdúsági, a Mátrai, a
Dunaártéri, a Mecseki, a Pilisi és
a Szolnoki Állami Erdőgazdaság
nál.
Mindezeken a helyeken gondos
vizsgálattal állapítjuk meg a nega
tív jelenség okait, hogy a jövőre
nézve e káros kihatású tényezőt
közös munkával kapcsoljuk ki és
gazdasági munkánk számtalan
pozitív eredményének tiszta tük
rét ne engedjük ezekkel a foltok
kal elhomályosítani.
Beszélnünk kell nyíltan arról is,
hogy nem egy előzetes figyelmez
tetés és felhívás ellenére erdőgaz
daságaink 1960—61, évi munka
ügyi javaslatai sem tükrözik azo
kat a követelményeket, amelyeket
ezen a téren támasztani kell.
Iparvállalataink munkaerőgaz
dálkodása hasonló hibákat és mu
lasztásokat mutat: a létszámtervet,
6,7 százalékkal „teljesítették túl”.

Ezen belül különösen nyugtalanító
a helyzet az Erdőkémiánál és a
Kosáripari Vállalatnál, hasonló
képpen a Fumir- és Lemezművek
nél, valamint a Nyugatmagyaror
szági Fűrészeknél. A bérgazdálko
dás terén
helyzet.

sem

megnyugtató

a

Mindannyian
tudjuk,
hogy
a szocializmusban a társadalmi
munka termelékenységének szaka
datlan növekedése gazdasági tör
vény s ha ennek érvényesülését
megakadályozzuk, saját magunk
és dolgozó társaink életszínvona
lának emelkedését gátoljuk meg.
Éppen ezért meg kell követelnünk,
hogy vállalataink az engedélyezett
abszolút béralapkeretből teljesít
sék túl — mindenkor a népgazda
ság érdekeinek megfelelő irány
ban! — termelési feladataikat.

Iparvállalatainknál tehát ugyan
csak haladéktalanul meg kell
tenni azokat az intézkedéseket,
amelyek eredményeképpen a fe
lesleges létszámok leépítése, a
munkaszervezés és a munkaidő ki
használás megjavítása révén már
ez év utolsó hónapjában javuljon
területünk létszám- és bérhely
zete. Olyan intézkedésekre van
szükség, amelyek a termelékeny
ség valóságos növekedését fogják
eredményezni.

Vizsgáljuk meg ezután a másaik
problémát, a vállalati szemlélet
kérdését. Az éves termelési és
pénzügyi eredmények vizsglálata,
ha a tény számokat a tervjavasla
tokkal összehasonlítjuk, egyértel
műen arra utal, hogy ez a szemlé
let még mindig nem egészséges,
hogy a vállalati érdeket még min
dig fölébe helyezik a népgazdasági
érdekeknek.
Kevés olyan erdőgazdaságunk,
vagy vállalatunk volt, amelyik ki
tudta volna mutatni, hogy az előző
évhez képest mennyi javulást
kíván elérni. Ezzel szemben kivé
tel nélkül minden erdőgazdaság
és vállalat felkészült a negatív
irányú eltérések indokolására.
A tényszámok azt mutatják, hogy
körülbelül 90 millió forintos tarta
lékot képeztek erdőgazdaságaink
és vállalataink. Ezt legfeljebb

10—15 millió forinttal csökkenti
az év közben az eredeti terven fe
lül előírt mennyiségi feladatokra
eső többletnyereség. Ebben kétség
telenül nagy szerepe van az erdő
gazdaságaink és vállalataink veze
tőit általában jellemző évközi jó
munkának, a tartalékok évközi
feltárásának.
De a helytelen túlteljesítés alap
ján mégis fel kell vetni a kérdést,
hogy a kisebb terhek vállalása
nem azért történt-e, hogy mutatósabb évvégi eredményeket lehes
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sen felmutatni. Az 1960—61-re
beérkezett tervjavaslatok azt mu
tatják. hogy ezen a téren sincs vál
tozás. A költségszintnek előírt leg
alább 1 százalékos csökkentése
helyett az erdőgazdaságok tervja
vaslatai 3,1 százalékos költségszintromlást állítanak be és az el
múlt évben ténylegesen elért
üzemi nyereségnek is mindössze
csak mintegy 20 százalékát irá
nyozzák elő.
Mint már utaltam rá, mind
annyian tudjuk, hogy a szocializ
musban a termelési költségek sza
kadatlan csökkentése gazdasági
törvény. A népgazdaság érdeke

„A gondOSSág Olcsó —

a ^ndatíaníá^ dlá^a"

ZUHOG AZ ESŐ, a munkások
kényszerpihenőben ütik a blattot a
pirosodó vaskályha körül. De gyak
ran tekintgetnek kifelé az ablakon,
vajon szűnik-e a novemberi zápor,
folytathatják-e a csemetekiemelést,
vagy a víz úgy feláztatja a földet,
hogy elsüllyed a Zetor-szuper. Sajnos
semmi jóra nincs kilátás a csipke
függöny mögött — ugyanis mindjárt
feltűnik a belépőnek, hogy a
melegedő ablakán hófehér függöny
díszeleg, de egyébként is az egész

rintban már kereken százezret jelent,
mert 50 000 forint veszteséget tervez
tek s helyette 50 000 forint lett a
nyereség, igaz, hogy ebben már a
közel 5 milliónyi fenyő- és akáccse
mete is osztozik. De talán a beszédes
számoknál is többetmondóan felel a
kérdésre Pécsi Ádám, aki már 11 éve
neveli a csemetéket a kunsági homok
számára:
— A gondosság mindig meghozza
az eredményt. A mi „szakmánkban”
a gondosság a legjobb és a legolcsóbb

azt követeli, hogy ez ne csak a
tényszámokban, hanem a tervek
ben is tükröződjék. Éppen ezért

az 1960—61. évi önköltségi terv
javaslatokat csak mintegy 4,1
százalékos
költségszintj avulással
tudjuk jóváhagy ni az erdőgazda
ságoknál. Iparvállalatainkat pedig
ezúton hívom fel, hogy a jóváha
gyott terv tőlük is az 1960. évi
tényleges eredményhez képest 2,1
százalékos költségszint csökkentést
követel majd meg.
Meg vagyok győződve arról,
hogy a hibáknak kommunista mó
don való feltárása a vezető elvtár
sak részéről kommunista módon
való elfogadásra talál és ennek
folytán hasznos lesz további mun
kánk szempontjából. Határozott
meggyőződésem, hogy azok az er
dőgazdaságok és ipari vállalatok,
amelyek a 3 éves terv feladatainak
teljesítése során lényegében olyan
kitünően helytálltak, bizonyosan
ezeket a nehézségeket is leküzdik

és a feltárt hibák kijavításával
továbbra is helytállnak népgazda
sági feladataink jó megoldásában.
Társadalmi munkában építenek
új kultúrotthont Kapuvárott a rába
közi és délhansági erdészetek dolgo
zói. Az új kultúrotthonban otthonra
talál majd a KISZ-szervezet, a szín
játszó gárda és a sportkör. Nem csak
az érdekelt erdészetek dolgozói, ha
nem a győri erdőgazdaság többi er
dészete is felajánlotta a társadalmi
segítséget, amelynek értéke eddig
80 000 forint.

Új öltöző és mosdó épül a Buda
pesti Fűrészek szolnoki telepén. Az
építkezéshez a Budapesti Fűrészek
dolgozói értékes társadalmi segítsé
get ajánlottak fel.

Csemetét emel ki
a kúnfehértói brigácf

helyiség ragyog a tisztaságtól, ami
ilyen sáros, esős időben szinte csoda,
az asztalon késői virág, a lócák ra
gyogóra sikálva.
— így méltó ez egy leendő szo
cialista brigádhoz — emeli
fel a fejét a kártyalapokról Pécsi
Ádám. — Ha nem is sokat vagyunk
idebent, mégis más érzés belépni, ha
barátságos tisztaság fogadja az em
bert, még az ebéd is jobban ízlik.
A KUNFEHÉRTÓI CSEMETE
KERT szocialista brigádjáról azután
J a k u s András csemetekertkezelőtcl
tudjuk meg a többit. Ö kovácsolta
össze a brigádot is, öt férfi és öt nő
dolgozóval kezdték meg az idén ta
vasszal a versenyt a szocialista cím
elnyeréséért. S most, a kiemelések
idején a brigád elégedetten készíthet
számadást.
Hektáronként 540 000
magról nevelt szürkenyár-csemetét
emelnek ki, ami azt jelenti, hogy
minden hektáron 40 000 darabbal
többet termeltek annál, mint amenynyit vállaltak. És amikor elmondják
— a kártya mellől mind többen
kapcsolódva be a beszélgetésbe —,
hogy a maggyűjtéstől kezdve a mos
tani „szüretig” mennyit ápolták, pátyolták másfél milliónyi szürkenyárcsemetéjüket, önkéntelenül is meg
kérdezzük:
— Megérte a fáradságot?
Látszik, hamarjában az érvek
egész arzenálját szeretnék felsora
koztatni, hogy az aprólékos mag
gyűjtés, a szalmatakarás, az óvatos
öntözés, a gyomlálás nagyon is há
lás befektetés volt. És megintcsak
számok kerülnek elő: a negyvenezres
többlet, az eredmény javulás, ami fo

befektetés, a gondatlanság mindig
drága, mert tönkremegy a csemete.
JÓL ESIK A BESZÉLGETÉS itt
a barátságosan duruzsoló kályha
mellett, s közben egymásután kerül
nek elő a brigád közös élményei. A
nyáron például a brigád meglátogat
ta egykori csemetéit. A kicsiny, zö
mök fenyőcsemeték, a karcsú nyárak
azóta már komoly erdővé csepered
tek Sztálinváros környékén. Ugyanis
a tízéves szocialista város erdősítési
anyagának fele innen, Kunfehértóról
költözött a Dunántúlra. Mi tagadás,
büszkeség öntötte el a brigádtagok
szívét, amikor a hatalmas kohók, a
vasmű megtekintése után „saját er
dejükben” szívhattak friss levegőt.
Sztálinváros után pedig a szakszer
vezet jóvoltából néhány napot a Ba
latonnál töltöttek s a jövő nyárra is
kilátásba helyezett a szakszervezet
számukra egy-két tanulmányi kirán
dulást. Már el is határozták, hogy a
Mátrába mennek, hegyek közé az Al
föld homokja után.
A CSEMETEKERT KAPUJÁRA
nemsokára felkerül a „téli szünet”
tábla, de a brigád akkor sem marad
munka nélkül. Néhány hónapra át
alakul fakitermelő brigáddá,
mint a múlt télen, amikor 100 köb
méter fát termelt ki, főleg a termelő
szövetkezetek szerfás építkezései szá
mára. A környékbeli tsz-ek azóta fel
is építettek belőle öt juhhodályt.
Búcsúzás közben arra gondolunk,
hogy a sokoldalú brigád néhány
gyorsan elfutó év után azt a nyárat
termelheti ki, amelyiknek a magját
nemrégiben még oly féltő gonddal
ápolgatta a szalmatakaró alatt.
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n IV. Országos Faipari Konferencia
a faanyaggazdálkodás új útjairól tanácskozott
November elején zajlott le Budapesten a Tech
nika Házában a háromnapos IV. Országos Faipari
Konferencia a Faipari Tudományos Egyesület ren
dezésében. A tanácskozás faanyaggazdálkodásunk
új, korszerű módszereit világította meg a legkülön
bözőbb szempontokból. A háromnapos — november
8—10. között megtartott — konferencia alaptémá
ját Stróbl Kálmánnak, az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság faipari főosztálya vezetőjének előadása
adta meg, amelyben a farost- és forgácslapok hazai
alapanyagokból való gyártásának, valamint a meg
felelő műszaki tulajdonságokkal rendelkező pozdorjalapok és keverék alapanyagú bútorlapok gyár
tásának problémáit elemezte.

A konferencián hét országból, összesen 23 kül
földi szakember vett részt. Közülük többen előadást
is tartottak, így például Adolf Funder osztrák mér
nök és gyárigazgató, dr. ing. Herbert Flemming
professzor, a drezdai faipari kutató intézet vezetője,
Jiri Ocenasek, a prágai faipari kutató intézet igaz
gatója és Johannes Lindner, a nyugat-németországi
Vigo-gyár gép- és szerszámtervező mérnöke.
A konferenciát Róka Pál, a Faipari Tudomá
nyos Egyesület elnöke nyitotta meg. Utána Somogyi
László, a tízesztendős FATE főtitkára számolt be az
egyesület eredményeiről és további célkitűzéseiről.
A FATE munkálkodásának alapgondolata, hogy ha
tékonyan közreműködjön a leghaladottabb techni
A három nap gazdag tartalmú elő
adásainak és hozzászólásainak rész
letes ismertetésére aligha vállalkoz
hatnánk, hiszen lapunk terjedelme
korlátozott. A következőkben mégis
megkíséreljük olvasóink olyan tájé
koztatását, hogy ismerjék a konfe
rencián elhangzott témákat, a meg
oldott és megoldásra váró problémá
kat, lehetőségeket.
Az előadások sorrendje
a faipar technológiáját követte
a nyersanyagtól a bútor készáruig.
Az első nap tehát a „mi” napunk
volt, s a konferencia első előadását
Stróbl Kálmán főosztályvezető tar
totta.
Az előadó
a hazai farostlemez- és forgács
lapgyártással
foglalkozott. Röviden ismertette a
mohácsi és szombathelyi technoló
giát, a termékek műszaki adatait, ki
tért a len- és kenderpozdorjalap
gyártására, valamint az összes hazai
kísérletre, amely a témakörben folyt
vagy folyik. Végül a felhasználás
kérdését érintette. Mint az előadás
ból megtudtuk, ma már sok terüle
ten egyenértékű anyagként használ
ják a farost- és forgácslemezeket.
Különösen sokat tett az új anyagok
elismertetéséért a bútor- és a jármű
ipar. A felhasználás mennyisége
azonban még messze elmarad azok

kai módszerek elterjesztésében. Részt vettek a
FATE szakemberei a helyi és az országos tervek ki
dolgozásában. Jelentékeny munkát vállaltak ma
gukra a faiparban dolgozó műszakiak szakmai to
vábbképzése tekintetében. Komoly eredményeket
értek el — mondotta többek között — a fűrész és
lemezipar műszaki fejlesztése terén, az előrajzolás
technológiájának széleskörű elterjesztésében, a kor
szerű donga- és parkettfriz termelés helyes módsze
reinek népszerűsítésében s ezen a téren a termelés
megháromszorozódása mutatja tevékenységük sike
rét. Jelentős eredményt értek el a Feldman-Sapiro
vágás általános elterjesztésében, aminek anyagtaka
rékossági szempontból komoly népgazdasági jelen
tősége van. Részt vett az egyesület a komplex fafel
használás mutatószámainak kidolgozásában.

Befejezésül Somogyi elvtárs rámutatott arra,
hogy faiparunk további fejlesztésének egyik fontos
alapfeltétele: a faipar széttagoltságának megszünte
tése. A probléma — mondotta — ma égetőbb mint

valaha. Hivatkozott a lengyelországi példára, ahol
az egész faiparnak közös irányítás alatt való egye
sítése új virágzást indított el. Végül a konferencia
témájának jelentőségét hangsúlyozta: a faipar for
radalmasítása van folyamatban és ezért állították a
konferencia tanácskozásának tengelyébe a legújabb
technikai és' technológiai problémákat.

mögött az országok mögött is, ame
lyek fában lényegesen gazdagabbak
mint mi (pl. Finnországban, Norvé
giában a farostlemezfogyasztás 17—
19 kg/fő). A megoldás: a bútor- és
járműipari fogyasztás bővítése mel
lett új területek felkutatása. Külö
nösen
nagyok a lehetőségek az építő
iparban és a ládaiparban.
Le kell küzdeni azt a téves nézetet,
hogy az új termékek csak a bútor
iparban hasznosíthatók.
Például
Angliában és az USA-ban a forgács
lap-termelés kb. 50 százalékát az
építőipar használja fel. A felhaszná
lási terület bővülése természetesen
differenciált igényeket jelent. A for
gácslap- és farostlemezgyártó ipar
azonban képes műszaki tulajdonsá
gaikban differenciált termékeket, sőt
— ha számottevő igényről van szó —
differenciáltan felületkezelt lemeze
ket és lapokat is gyártani.
Stróbl Kálmán nagy érdeklődéssel
hallgatott előadásához Schmidt Ernő
technikus szólt hozzá, majd —
ugyancsak ebben a témakörben —
két külföldi vendég Adolf Funder
és Carol Eisner mérnök tartott elő
adást.
Adolf Funder előadása különösen
érdekelt bennünket, mert azokkal
a feliiletnemesítési módszerekkel
foglalkozott, amelyek a farostleme
zek felhasználási körének bővülését

segítik elő. Különösen a bútor- és
építőipar lehet nagy fogyasztója a
felületkezelt lemezeknek. Ezek kö
zül egyes fajták gyártása egészen
egyszerű. A bőrutánzatú, rovátkolt
vagy bordázott felületű lemezekhez
csak megfelelő profilú sajtoló lemez
kell. Nem sokkal nehezebb a természétes színében vagy színezett álla
potban felhordott fapép védőréteg
gel ellátott lemezek gyártása sem,
amelyek akár sima, akár profilos
felületűek lehetnek. Az egyik leg
fontosabb csoport azonban az úgy
nevezett
zománcozott lemezek
csoportja. Ezeket minden országban
a bútorok és közlekedési eszközök
gyártásánál, továbbá falborításokhoz
használják fel. A zománcréteget
különleges műgyantalakkokkal kép
zik. Pigmentalt lakkokkal majdnem
minden szín előállítható s ha profilozott lemezeket lakkozunk, a legkü
lönbözőbb lemezfajtákat (csempe
utánzat stb.) adhatjuk a felhaszná
lóknak. E lemezekhez sokban ha
sonlít a lemezek harmadik- csoport
ja, a műgyantával átitatott dekorpapír réteggel bevont (rápréselt) le
mezek. A dekorlemezek előnyei: a
felület nagy ellenállása mechanikai
és vegyi hatásokkal szemben.
A konferencia második napján
már a felhasználóké volt a szó. Az el
ső, igen értékes előadást Bódogh
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István főmérnök tartotta. Az elő
adó
a forgács- és pozdorjalapok bú
toripari felhasználásával, meg
munkálásával
foglalkozott. Hangsúlyozta, hogy e
lapok legnagyobb ellensége a víz, te
hát a legnagyobb gondossággal kell
eljárni szállításukkor és raktározá
sukkor. A lapokat egymásra fektet
ve és teljesen takarva kell szállítani,
míg raktározni temperálható helyi
ségben lehet oly módon, hogy az
egymásra fektetett lapok közé hé
zagléceket teszünk. A lapok éleinek
és lapjainak kezelési módszereivel
való megismertetés után az előadó
részletesen kitért a megmunkálással
kapcsolatos problémákra és a szer
kezeti összeépítés módozataira. Két
ségtelen, hogy a hagyományos szer
számokkal nem, vagy alig munkál
hatok meg ezek az anyagok. Új, keményfémélű szerszámokra van szük
ség. Más a helyzet a szerkezeteknél:
lényegében nem változik, csupán
méreteiben és szerszámszerűségé
ben változnak meg az összeépítést
biztosító megoldások.
Bódogh István után több előadó,
a hazaiak közül Zoltán János fő
mérnök, Lázár László mérnök, a
külföldiek közül pedig Jiri Ocenasek igazgató, Johannes Lindner mér
nök, valamint Herbert Flemming
professzor ugyancsak
az új anyagok megmunkálásával
és a forgácsoló szerszámokkal
foglalkozott.
Jiri Ocenasek igazgató előadása
során sok olyat mondott, ami ben

nünket közvetlenül érdekel. Megtud
tuk, hogy Csehszlovákiában kilencfajta szerkezeti és szigetelő lemezt
készítenek. A nálunk használt nyers
anyagokon kívül készítenek lemezt
fenyőfakéregből, papírgyári hulla
dék iszapból, fűrészporból, gyaluforgácsból,
kukoricaszárhulladékból.
Vannak olyan lemezeik, amelyekkel
akár külső falat is lehet burkolni.
Ilyen körülmények között szélesebbkörű a felhasználás is. A forgácslap
termelés 36,5 százalékát már ma is
az épületasztalosságban, 9 százalé
kát pedig csomagolásnál használják
fel. Meglepő volt hallani, hogy Cseh
szlovákiában a pozdorjából készült
lemezek bútoripari alkalmazása szó
ba sem jön, hanem csomagoló
anyagként, valamint ajtók és beépí
tett bútorok készítésére alkalmaz
zák. A kemény farostlemezekből el
sősorban beépített vagy különálló
szekrényeket készítenek, de e leme
zeket — megfelelő kezelés után —
alkalmasnak tart .iák padlóburkolás
ra is. A forgácslapok — a bútoripari
felhasználáson kívül — előnyösen
alkalmazhatók az építőiparban borí
tásra, szigetelésre és padlóburkolás
ra.
Johannes Lindner mérnök előadá
sában kizárólag a forgácsoló meg
munkálás szerszámaival foglalko
zott. Az előadó egyértelműen lánd
zsát tört
a keményfémlapkás szerszámok
mellett, mert egyedül ezekkel lehet
valamennyi lemezfajtát gazdaságo
san megmunkálni.
Miután Lázár László mérnök az
előző előadással kapcsolatos hozzá

szólása során ismertette a forgácsoló
szerszámokkal folytatott hazai kuta
tások eredményeit, dr. Ing. Flem
ming lépett a mikrofon elé.
A professzor a faiparban alkalma
zott alapanyagok forgácsoló meg
munkálását befolyásoló tényezőket
tárgyalta részletesen. Az új anya
goknál a megmunkálhatóságot el
sősorban a farostr és forgácsanyag,
a műgyantatartalom, a tömörítés
foka, a szennyező anyagok mennyi
sége és keménysége befolyásolja.
Minthogy pedig
a fahelyettesítő
anyagok egyre jobban terjednek, a
megmunkálással szembeni ellenállás
emelkedik. A nehézség leküzdésére
mind szélesebb körben kell alkal
mazni a kopásállóbb vágóélanyago
kat. E szerszámok azonban nagy ke
ménységű élező anyagokat (gyémánt)
és komplikált élező eljárásokat kö
vetelnek meg. Mindezek hatásaként
viszont, emelkedik a termelés ön
költsége. A megoldás tehát csak
olyan lehet, amely az alapanyag
gyártást és a felhasználókat egy
aránt munkábaállítja: egyrészt a
megmunkálással szemben kisebb el
lenállást tanúsító alapanyagokat kell
kifejleszteni, másrészt a nagy ellen
állású alapanyagokat csak olyan
esetben helyes alkalmazni, amikor
csekély forgácsolási munkát kell el
végezni.
A konferencia utolsó napján két
témakörben hangzottak el előadá
sok: az egyik a nagyüzemi gyártás
mechanizálása és automatizálása, a
másik a bútorok felületkezelésének
ipari lehetőségei.

r
A Mohácsi Farostlemezgyárból: baloldalt — ártéri faanyag kerül az aprítóba, jobboldalt — a klímaberendezésből kikerült lemezek
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Szvetkó Nándor főmérnök
a feldolgozó ipar gépesítésével
és automatizálásával
foglalkozott. A klasszikus anyagok
és technológia sok gyártmányalkat
részt, jelentős kézi munkát és hosszú
átfutási időt követelt meg — mon
dotta, — az új anyagok fokozott fel
használása
mindezeken
segíthet,
mert kedvező a hatásuk. Nem sza
bad azonban elfelejteni, hogy az új
anyagok ma még ténylegesen „fa
helyettesítők”, mert a farostlemez,
a forgács- és pozdorjalap felhaszná
lásra alkalmas formája, szilárdsága
és egyéb jellemzője úgy alakult ki,
hogy a feldolgozó üzemek begyako
rolt technológiáját csak minimálisan
kellett megváltoztatni. Enélkül per
sze ezek az anyagok nem is tudtak
volna tért hódítani. Miután azonban
a felhasználók megismerték azokat,
a helyzet megfordult: a feldolgozó
ipar az alapanyaggyártással szemben
támaszt már egyre nagyobb köve
telményeket. Nem lehet belenyugod
ni az új anyagok egyszerű fapótló
szerepébe, hanem meg kell látni, ki

A Faipari Tudományos
Egyesület kongresszusát fi
gyelemre méltó nemzetközi
érdeklődés kísérte. A ta
nácskozások után megkér
tük a kongresszus két kül
földi vendégét, beszéljen
benyomásairól, tapasztala
tairól.
Jiri Ocenasek, a prágai
faipari tudományos kutató
intézet igazgatója a követ
kezőket mondotta:
— Rövid időt tölthettem
csupán az önök Faipari Tu
dományos Kutató Intézeté
ben, de ezalatt egy igen jól
megalapozott intézménynek
ismertem meg. Érzéseim
szerint érdemes lenne to
vább fejleszteni mind a lét
számot, mind a kapacitást
illetően. Szerintem legalább
kétszerannyi helyre lenne
szükségük.
— Tapasztalataim szerint
kiváló szakemberek dolgoz
nak az önök kutató intéze
tében. Különösen tetszett,
hogy technikai eredménye
ikkel milyen közvetlen se
gítséget tudnak nyújtani a
faipari vállalatoknak.
— Nagyon érdekesnek ta
láltam a fanedvességgel
kapcsolatos vizsgálatokat, a
faforgácslemezekkel folyta
tott kísérleteket, a fa szárí
tásának automatizálását.
— Ami a kongresszust il
leti: kitűnő volt a szerve
zése. Helyesnek tartom,
hogy a referátumok közép
pontjába az új faanyagok
felhasználásának és meg
munkálásának lehetőségeit
helyezték. Sok érdekes szó

kell aknázni azokat a lehetőségeket,
amelyek ezekben rejlenek, többek
között a feldolgozó ipar automatizá
lása szempontjából. Igen fontos len
ne például a forgácsolásmentes meg
munkálás lehetőségeit feltárni. A fa
ipari hulladék igen sok. A vegyé
szeknek tehát meg kell találniuk a
fa rostrabontásának azt a módját,
hogy a farostból ne csak lemeze
ket, hanem fél- esetleg készgyárt
mányokat, alkatrészeket is lehessen
készíteni. Az ilyen fél- vagy kész
gyártmányok elősajtolásának auto
matizálása gazdaságossági szempont
ból messze felülmúlja a forgácsolási
megmunkálásra készített automata
gépsorokat, mert nem csak időt, ha
nem óriási anyagmennyiséget is meg
takarít. Az előadó véleménye szerint
az automatizálás perspektíváját te
kintve, ez a helyesebb út.
Dr. Dalocsa Gábor
kandidátus
ugyancsak e témakörben tartott elő
adást. Elöljáróban ismertette az
automatizálással és mechanizálással
kapcsolatos fogalmakat, majd az
automatizálás bevezetésével együtt
járó feladatok részletezésére tért ki.
Itt nem csupán a szorosan vett mű

szaki-, szervezési feltételekre muta
tott rá, hanem külön hangsúlyozta
a gazdaságossági követelménye
ket
is. A továbbiakban rövid áttekintést
adott a hallgatóknak az alapanyag
gyártó iparág automatizálási lehető
ségeiről s az ezzel kapcsolatos hazai
kutatások eredményeiről.
A fűrészipar automatizálása
igen sok nehézségbe ütközik, mert
sokrétű a felhasznált alapanyag és
bő a gyártmányválaszték. Az auto
matizált szalag viszont nem teszi
lehetővé a gépek állandó kicserélé
sét. A fűrészipari termelés automa
tizálása tehát csak úgynevezett el
osztó rendszeren belül valósítható
meg.
A lemeziparban
is elég bonyolult a helyzet, mert a
hámozó és az olló szinkronizálása
igen nehéz feladat, továbbá a jelen
legi préselésnél a termelés minden
képpen szakaszossá válik.
A farostlem|ez- ésí forgácslap
gyártás

külföldiek nyilatkozatai

a faipari kongresszus után
hangzott el a faforgácsle
mezekről. A kérdés techno
lógiai alapjai világszerte is
mertek ugyan, de a meg
munkálás gyakorlati mód
szereiről, az asztalos mun
káról aránylag kevés még a
tapasztalat. A kongresszus
sokat segített e tapasztala
tok széles körű megismer
tetésében. A gyakorlati kér
dések mellett megfelelő
arányban foglalkozott a
kongresszus az elméleti kér
désekkel is. Az előadók ma
gasszínvonalú tudományos
felkészültségről tettek ta
núságot.
— Befejezésül meg kell
említenem, mennyire jól
esett küldöttségünknek az a
rendkívül szívélyes, baráti
fogadtatás, amelyben ma
gyar kollégáink részesítet
tek bennünket. Remélem,
ezt a barátságos vendéglá
tást rövidesen viszonozhat
juk Prágában.
Herbert Flemming (NDK),
a drezdai faipari tudomá
nyos kutató intézet igazga
tója, a faipari főiskola pro
fesszora a következőket
mondta:
— A kongresszusi referá
tumok igen helyesen, a fejlődés jelenlegi szakaszáról
számoltak be részletesen.
Én különösen felfigyeltem
arra, hogy a fával való ta
karékosság a magyar nép

gazdaság számára ugyan
olyan fontos, mint a Német
Demokratikus Köztársaság
számára. Már csak ezért is
szükség
van
szorosabb
együttműködésre a két or
szág faipari szakemberei
között. A faipari tudomá
nyos kutatásnak — éppen,
mert az önök országa fában
szegény — Magyarországon
még talán nagyobb a jelen
tősége, mint a fában gazdag
országokban. A
magyar
kormányzat
véleményem
szerint az eddiginél is na
gyobb figyelmet kellene,
hogy szenteljen a f atakarékossag, s az ezzel kap
csolatos tudományos kuta
tás kérdéseinek.
— Az önök Faipari Tudo
mányos Egyesülete sokkal
fejlettebb, mint a miénk az
NDK-ban. Igaz, hogy mi
még csak most kezdjük el
megszervezni egyesületün
ket. Az önöknél szerzett ta
pasztalatokat mindenesetre
hasznosítani fogjuk.
— Nagyon örültem annak,
hogy a kongresszuson nem
csak a nyersanyagról, hanem
annak megmunkálásáról is
bőségesen esett szó. Elmé
leti emberek gyakran meg
feledkeznek erről,
— Jártam a budapesti Fa
ipari Tudományos Kutató
Intézetben. Megkapott, mi
lyen nagy odaadással, lelkei

sedéssel dolgoznak itt a
szakemberek. És eredmé
nyesen. Ugyanezt tapasztal
tam az intézethez tartozó
kísérleti telepen is. Eredeti
technikai
gondolatokkal,
önálló megoldásokkal talál
koztam. Különösen három
dolgot tartok nagyon figye
lemre méltónak. Az egyik
az elektromos úton végzett
minőségi ellenőrzés a rost
lemezeknél. A másik a fa
forgácslemezek
analízise.
Végül a harmadik: a rost
lemezek szárításának az a
módszere, amelyet a Tudo
mányos Kutató Intézethez
tartozó kísérleti telepen lát
tam.
— Befejezésül azt hadd
mondjam még el: tapaszta
latom szerint nemcsak mi
szeretnénk, de magyar kol
légáink is azt kívánják,
hogy a, két ország faipari
szakemberei között az eddi
ginél szorosabb kapcsolat
jöjjön létre. Nem utolsósor
ban úgy, hogy magyar fa
ipari szakemberek jöjjenek
hozzánk tanulmányútra és
német faipari szakemberek
keressék fel az önök orszá
gát.
(b. t.)
*

A konferencia után a
külföldi szakemberek meg
látogatták az Újpesti Asztalosárugyárat, az Óbudán
épült új kísérleti lakótele
pet. A külföldiek egy cso
portja a Mohácsi Farost
lemezgyár munkáját tanul
mányozta, egy másik cso
port pedig a szombathelyi
fogácslemezüzemben tett lá
togatást.
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azonban már viszonylag egységes
anyagból egységes választékot gyárt,
ami lehetővé tette a részleges auto
matizálást. Sok folyamat szabályozá
sa viszont ma még emberi beavat
kozást igényel, sőt a részleges auto
matizálás a technológiai folyamatok
egyes munkaigényes műveleteit sem
szünteti meg. így azok az előnyök,
amelyeket az automatizálás biztosí
tana, nincsenek teljesen kihasználva.
Az új anyagok a feldolgozó
iparban
igen kedvező hatásúak. Ezek ugyan
elsősorban gyártástechnológiai szem
pontból jelentősek, de nem becsül
hetők le a technikai előnyeik sem
Az előkészítő és befejező idők csök
kentését például rendkívül elősegíti
a lapokból való gyártás; lényegesen
csökken az elvégzendő műveletek és
az átállások száma; a rámaszerkezeteknélküli megoldások alkalmazása
elősegíti a folyamatos gyártás meg
teremtését. Mindezek azonban foko
zott követelményeket támasztanak a
fahelyettesítő anyagokkal, elsősor
ban azok fizikai és mechanikai tu
lajdonságaival, mérettűréseivel szem
ben. Ezek normalizálása nélkül pe
dig már csökken az automatizálás
biztosította termelékenységnöveke
dés.
Dr. Dalocsa előadása után Martin
Törnek főmérnök
a gyártásszervezéssel
foglalkozott. Ismertette a sorozat
gyártással, mint a jelen kor gyár
tásszervezési formájával és a folya
matos gyártással, mint a perspekti
vikus gyártásszervezési formával
kapcsolatos
elméleti
kérdéseket,
majd röviden kitért a bútorgyártás
egyes gyártásszervezési kérdéseire.
A konferencia végén
a bútorok felületkezeléséről
szólt Martin Plucinszky és Bakai
István mérnök. Az előadók hangot
adtak annak az igénynek, hogy a
feldolgozóipar egyre inkább mente
süljön a faforgács- és pozdorjalapok, valamint rostlemezek felületke
zelése alól, sőt a lengyel előadó úgy
vélte, hogy a fóliákkal borított ilyen
alapanyagok gyártásának további
elterjedése a közeljövőben maga
után vonja a bútorgyárak lakkozó
üzemrészeinek megszűnését.
dr. Fébó László

Tűzrendészed előadók
országos értekezlete
November végén az OEF országos
értekezletre hívta össze a tűzrendé
szen előadókat az őszi megelőző tűz
rendészet i munkák megbeszélésére.
Ugyancsak megindult november vé
gén a tűzrendészeti előadók kétéves
levelezői tanfolyama — azok részé
re, akik még ilyen tanfolyamot nem
végeztek —, hogy az előadók a ma
guk munkaterületén minden intéz
kedést helyesen tehessenek meg a
tűzrendészeti hatóságokkal közösen
a társadalmi tulajdon védelmére.

éutvzed,
HEGYEKET MOZDÍTANI vagy
hegyeket megállítani — melyik a
nehezebb? Ezen a kérdésen töpren
günk itt, a Kiskúnság közepén, nem
messze Kúnfehértótól, ahová még a
legmerészebb délibáb sem tudna he
gyet varázsolni. A kérdés mégsem
olyan bolondos, mint első pillanat
ra tűnik, mert előttünk magasodik
egy jó 8—10 méteres homokdomb,
ami alföldi viszonylatban bizony bát
ran viselheti a hegy elnevezést. A

Gera József egyik legrégebbi telepítése:
a tüskösi óriásnyáras

homokhegyet most már szép sűrű
fiatal erdő borítja s nehéz elképzel
ni, hogy néhány évvel ezelőtt nem
ezen a helyen állt, hanem jó pár mé
terrel távolabb. Aztán egyszerre Ha
rangozó Mátyásék azt vették észre,
hogy a domb mindig közelebb jön
kis tanyájukhoz, már elérte a kert
jük végében levő öreg nyárat, körül
ölelte félelmetes ölelésével, csak
puszta koronáját hagyta szabadon, s
mint feltartóztathatatlan hullám ké
szült összeroppantani a fehérre me
szelt tanyaházat. Hova kiálthattak
volna segítségért Harangozóék a
hömpölygő homok sivár birodalmá
ban, amely még nevével is a meg
bízhatatlanságot, a változandóságot
példázta: Illancs. Illanó, vándorló,
könnyű homok, amely csak a szél
nek engedelmeskedik.
Csak a szélnek?
— Megállítjuk a vándorló homok
hegyet, ne féljenek — mondta egy
idős, magas erdész Harangozóéknak,
akik a tanács útbigazításával elju
tottak a kiskunhalasi erdészethez:
ha valami gátat tud szabni a homok
hullámnak, az csak az erdő lehet.
Aztán furcsa, számukra érthetet
len munkának lehettek tanúi a fe
nyegetett tanya lakói. Nyár végén'
néhány ember rozsot vetett a domb

a

kavn,alcaia

ra, az oldalát teleszórta szalmával,
utána egész birkanyáj szállta meg a
domboldalt és a szalmát alaposan
beletaposta a homokba. Tavaszig az
után nem történt semmi. Akkor zöld
foltokban kiütközött a szórt rozsve
tés, majd fiúk és lányok özönlötték
el a dombot, ásókkal, kapákkal, fe
nyő-, nyár- és akác-csemetékkel. És
ezek az apró csemeték, ezek a vé
kony gyerek-kezek „megálljt” pa
rancsoltak a félelmetesen vándorló
homokhegynek.
A MEGZABOLÄZOTT DOMB tö
vében állunk az „idős, magas” er
désszel, aki néhány évvel ezelőtt
meghallotta Harangozóék segélykiál
tását. De nem ez volt az első segély
kérés, ami eljutott a füléhez: már
csaknem négy évtizeddel ezelőtt
meghallotta, hogy segítséget, védel
met kér az Alföld a terméketlen ho
mok, a szabadon garázdálkodó szél
ellen. A 20-as évek elején jött le a
soproni hegyek közül erre a hívás
ra Kisszállásra Gera József s talán ő
volt az első „hegyi erdész”, aki gyö
keret tudott ereszteni az illanó ho
mokba.
Vallomást szerettünk volna halla
ni Gera Józseftől, aki 42 éves erdé
szeti szolgálatából csaknem negyve
net itt töltött el az Alföldön, s aki
most, 58 éves korában is úgy maga
sodik ki a fiatal fák közül, mint szép
szál fenyő — vallomást küzdelmei
ről, csalódásairól, eredményeiről.
Meg is kaptuk ezt a vallomást, bár
nem az ő szájából: vallottak helyet
te az erdők, a fiatalosok, a csemete
kertek — ha összeszámolnánk, talán
a Kúnság egyharmada.
AZ ÚT KEZDETE: Kisszállás,
Tüskös, Jánostelek. „Bóni herceg” és
„Szamártinó gróf” birodalma volt ez
a rész — a nép, a parasztok csak ez
zel a megmagyarított névvel tisztel
ték meg a földbirtokosokat, az olasz
Boncompagni herceget és vejét, San
Martino grófot. Igaz, nem sokszor
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Az árkos ültetést a kiskúnhalasi erdészet
18 hektárnyi, buckás területén vezetik be
kísérletképpen

homokdomb megkötésénél: a szórt
rozsvetésről, a domboldal meghintéséről szalmával, amit aztán a birka
nyáj beletapos a homokba, hogy a
szél a homokkal együtt el ne vigye
a magot is. Gera József egyébként
legszívesebben még a magas buc
kákra is gépeket vezényelne a ta
laj előkészítéshez, az ápoláshoz. De
sajnos még nem találták fel az
olyan gépet, amely a meredek buc
kaoldalakat is meg tudná mászni. A
csemetegazdálkodásnál a legcélrave
zetőbb módszernek bizonyult, hogy
tavasszal vándorkertekbe vetik az
erdei-fenyőmagot, azután augusztus
ban, a nyári vegetációs szünet alatt
a csemetéket sorfelezéssel földdel
együtt átültetik a csemetekertekbe,
ahol a csemeték gyökérzetük gyors
fejlesztésére kényszerülnek. Fejlett,
átlag 40 centiméteres gyökérzettel
kerülnek kiültetésre kora tavasszal.
AZ ÚJ KERESÉSE — ez jellemzi
a kiskúnhalasi erdészetvezető mun
káját. Most, a nyárterületek bővíté
sére a mélyültetéses módszert alkal
mazza, mert minél többet szeretne
megtelepíterti a nemes- és szürke-

találkoztak velük, legfeljebb egy-egy
vadászatra látogatták meg 1500 holdnyi erdejüket. De vajon mit számí
tott ez az 1500 hold? Egy csepp erdő
az Alföld homoktengerében. Gera
József ma már mosolyogtatónak tű
nő hangyaszorgalommal gyűjtögette,
mondhatni lopkodta a hercegi földet
az erdősítések számára. Az ezerhol
dakból tizenötöt, húszat titokban
megszántatott. kiadta kétévi ingye
nes előhasznÁlltra a ki^n^rasztnknAk.
aztán beerdősítette s újabb két évig
köztesen műveltette, mert persze
pénz nem volt az ápolásra. Közel
két és fél évtized alatt így apránkint
500 holdat sikerült „ellopnia” a her
cegi futóhomokból az erdő számára.
S ennek az 500 holdnak a legnagyobb
részét azóta már ki is termelték, fel
újították, újból erdősítették.
ötszáz hold húsz év alatt — 6000
hold tizenöt év alatt! — tulajdon
képpen ezzel a két számmal lezár
hatnánk a riportot, mert itt már
minden szó szegényessé válik a tet
tek, az eredmények gazdagsága
mellett: a felszabadulás óta tizen
kétszer akkora területet erdősíthe
tett Gera József Boraidtól, Hajósszentgyörgytől, Érsekcsanádtól kezd
ve Szarkásdebeákig, Jánoshalmáig,
Kiskunhalasig, mint azt megelőzően
húsz év alatt. Nem kellett többé lop
kodnia a homokot, volt belőle elég.
A fenyőcsemeték állították meg a hoSőt — kezdetben más nem is volt,
mokhegy vándorlását
csak homok. Sem csemete, sem ta(Szőnyi Béla felvételei)
Jajelőkészítés, sem talajvizsgálat. A
kezdeti években, az első hároméves
terv időszakában így aztán szinte
nyárból, amit már évtizedekkel ez
csak pótlásból állt az erdősítés. Jó
előtt is az Alföld megbecsült fájának
néhány év telt el, amíg általánosan
tartott az akác mellett. Mint ahogy
kialakult az a nézet, hogy az erdő
az ő módszereit is már nagyon sok
bölcsője a csemetekert, nem lehet
alföldi erdészet átvette, ő is szíve
hegyvidéki csemetékkel erdősíteni
sen bevezeti más erdészek, erdésze
az Alföldet s az sem mindegy, hová,
tek újításait. így például most 18
milyen termőhelyre, milyen fát ül
hektáron a bugaci árkos ültetési
tetünk.
módszerei kísérletezik.
Amikor visszatérünk az erdészet
KÜZDELMES ÉVEK kísérletei,
hez s az eredményeket akarjuk öszkidőlt erdei fenyőcsemeték ezrei
szegezni, az útat, amelyen Gera Jó
vagy talán százezrei jelezték az út
zsef eljutott a Bedő-díjhoz, egy csil
keresés időszakát, amíg a 65—85 szá
zalékos pótlási arányt sikerült a mai
logó serlegre mutat, amely ott áll az
iratszekrény, tetején: „A MEDOSZ
24,5 százalékra leszorítani. Külön ta
nulmányt, sőt tanulmányokat kí
elnökségének emlékserlege a kiskúnvánna a kutatások részletezése, in
sági erdőgazdaság legjobb szakszer
vezeti bizottsága számára.”
kább csak vázoljuk Gera József egy
két legjobban bevált módszerét. Az
— Ez a serleg a közösségi munka
egyikről már beszéltünk a vándorló elismerését jelenti — mondja. —

Senki sem képes egyedül eredmé
nyeket felmutatni, feladatokat meg
oldani. A pártszervezet és a szak
szervezet egységes tömbbé kovácsol
ta össze 150 állandó dolgozónkat, va
lamennyien tagjai a szakszervezet
nek. Csapai Péter elvtárs, az Szbtitkár hosszú ideje részt vesz a szak
szervezeti mozgalomban, ért a dol
gozók nyelvén és így ők is megértik
a feladatokat, nagy segítségére van
nak a vezetésnek. Nem kis része
van a szakszervezeti munkának, az
emberekről való gondoskodásnak
abban, hogy állandó munkásgárdát
tudunk együtt tartani itt, a kedve
zőbb munkakörülményekkel kecseg
tető állami gazdaságok tőszomszéd
ságában. A munkakörülmények ja
vítására mi is sok gondot fordítunk,
szeretnénk elérni, hogy a 11 véaKerületben legalább 5 korszerű üzemi
szállás legyen a mostani kettő he
lyett s még egy üzemi konyhát épít
hessünk. Három legjobb brigádunk
versenyez a szocialista cím elnyeré
séért s bátran állíthatom, igen szép
esélyekkel. De nagy szükség is van
rá. hogy mindig jobb és jobb ered
ményeket ériünk el. hfcyen erdésze
tünk 8600 hektárnyi területének ép
pen a fele vár még erdősítésre, ezen
kívül 2000 hektár olvan területünk
van, amit első ütemben nem lehet
művelni.
A KISKÚNHALASI ERDÉSZET
NÉL több mint másfélszáz ember
egyet akar; azt, amiért Gera József
Bedő-díjas erdészetvezető négy év
tizede munkálkodik: minél több er
dőt, minél értékesebb erdőt az Al
földre!
Bisztray Kálmán

Igazgatói értekezlet
Az erdőgazdaságok és az OEF
irányítása alatt működő iparválla
latok igazgatói, valamint a párt
funkcionáriusok és a szakszerve
zeti bizottsági elnökök értekezle
ten vitatták meg az új 5 éves terv
gazdasági feladatait, a kormány és
párthatározatok végrehaj fásának
módozatait. Az értekezletet dr.
Balassa Gyula miniszterhelyettes,
az OEF vezetője hosszabb beszéd
del vezette be, amelyben elemezte
a 3 éves terv teljesítése során elért
eredményeket, valamint azokat a
hibákat és hiányosságokat, ame
lyek a szép eredmények ellenére
is mindkét területen mutatkoznak.
Az értekezlet második szakaszá
ban az erdőgazdaságok vezetői
külön és az iparvállalati vezetők
is külön vitatták meg saját terüle
tük közvetlen problémáit.
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Telkibánya—Pálháza—Koromhegy
Farkas Sándor fiatal erdészetveze
tővel beszélgetünk a telkibányai er
dészet
irodahelyiségében. Három
esztendeje dolgozik már ezen a
munkahelyen, jóformán azóta, hogy
a főiskola padjaiból kikerült. Több
mint 12 000 kát. holdas erdőterületen
gazdálkodik, 11 000 köbméteres fa
kitermelést bonyolít le 65 állandóan
szerződött erdei munkásával. Az er
dészetben 3 motoros láncfűrész, (2
Druzsba, 1 MRP) és 1 kihelyezett

Fűrészporelszívó tornyok. A sárospataki
erdőgazdaság valamennyi fagyártmánytermelő üzemében felszerelték az elszívó
berendezést

lánctalpas
traktor tevékenykedik
állandóan a termelésben és a kiszál
lításban. Ez a gépi erő kevés és fő
leg az alkatrészcserék, a szükséges
javítások nehézkesek. Motorkerékpáron járja a területet a körzeti sze
relő.
Hogyan tudta itt megállni a helyét féléves egyéb beosztás után,
mint erdészetvezető, ilyen fiatalon?
kérdezzük Farkas Sándortól.
— Ismertem én ezeket az erdőket,
itt születtem, itt növekedtem fel, itt
határoztam el, hogy erdőmérnök le
szek, hogy felnevelhessem azokat az
erdőket, amelyeket részben magam
is ültettem mint erdősítő munkás.
Hamarosan kialakítottam itt a gya
korlatot, hogy az erdősítésünk évről
évre lehetőleg annyi legyen, amenynyit ápolni tudunk. Ma már az új
erdőművelési elszámolási rendben
ezt nem is lehet másképp jól elvé
gezni. Mindössze 7 kis csemeteker
tünk van, azok ellátják a nagyrészt
természetes úton felújuló erdőinket
az alátelepítéshez szükséges cse
metékkel, illetve azzal a csemete
mennyiséggel, ami a mesterséges fel
újításokhoz is szükséges. Legna
gyobb gondunk, hogy ma még az er
dőterületünknek csaknem a fele
közbirtokossági erdő. Ez pedig ren
geteg vesződséget okoz.
*

A sárospataki erdőgazdaság pálhá
zai géptelepén állandó a sürgés-for
gás. Az egész gazdaság területén
mozgó 16 tehergépkocsi, 1 dömper, 1
DT, 1 TL csörlő és a hozzátartozó
kötélpálya
berendezés
folytonos
üzemmenetét biztosítják és termé
szetesen a körzeti szerelők útján az
erdészeteknél dolgozó motorfűrészek,
vontatók állandó karbantartását is.

Nem gondolnak arra, hogy javító
kocsit állítsanak be, helyesebbnek
tartják a körzeti szerelők rendszerét,
mert a javítókocsi nem lenne kellő
képpen kihasználva.
Szerepet vállaltak a géptelep mű
szaki dolgozói a Rostallón folyó
szakmunkásképzésben is. Rostallón
a sárospataki erdőgazdaság erdei
munkásain kívül a miskolci és a
nyíregyházi erdőgazdaság területé
ről is érkeznek a tanfolyam résztve
vői. Ezek számára most egy motorfűrész-modellt készítettek, amely a
szemléltető oktatásban jelent nagy
segítséget. Rendes munkájukon kí
vül a géptelepiek mindig újabb és
újabb külön feladatokat is megolda
nak: így például legutóbb egy már
használhatatlanná vált KT—12-est
újítottak fel teljesen, felszerelték
Diesel motorral, hogy a kötélpálya
üzemeltetését ezzel biztosítsák.
Elkészült már a géptelep kultúr
háza, ahol televízióskészülék, rádió,
lemezjátszó áll a dolgozók rendelke
zésére. Sőt ez a kultúrterem bizto
sítja hetenként kétszer a környező
terület és elsősorban Pálháza mozi
ja számára is a megfelelő helyet. A

.-J'l
A pálházai telep új kultúrháza

géptelep nyolctagú zenekara is egyre jobban fejlődik.
*

A Koromhegyén a 17/n erdőrészben komplex termelésben találkozunk az Unimoggal. A kidöntött fa
anyagot gallyazás után a nehéz, lej
tős, szaggatott terepen az Unimog
hordta össze az ideiglenes rakodóra,
ahol azután a faanyag darabolását
végezték. A rakodón még egy fel
vételező és egy hossztoló dolgozott
és a komplex csoporthoz kell még
számítani az Unimog kezelőjét. Ezt
a termelést a kaolinbánya továbbter
jeszkedése miatt kellett beállítani,
de az itt szerzett tanulságok a sá
rospataki erdőgazdaság más hasonló
területein is jól értékesíthetők.

Szentendrén a törpegatter prototípusa
aa

zonyosak benne, hogy a kezük alól
Hírt adtunk annak idején arról,
hogy az Északmagyarországi Fűré
kikerült,
i
kifogástalan
minőségű
szek dolgozói a rövid rönkök feldol
rönkközelítő> kerékpárok csakhamar
gozására törpegattert konstruáltak
országszerte népszerűek lesznek.
újításképpen. Az újítás alapján most . Egyébként
változatlan ütemben
a Szentendrei Kocsigyár elkészítette
folytatják
a
termelőszövetkezeti
ál'a törpegatter prototípusát és még az
latférőhelyek összeállításához szük
idén további 13 darabot fejeznek be.
séges vasalások garnitúráinak a
Több példányt a Ládagyár igényelt
gyártását. Idén 4100 készletet szállí
a ládaelemek felszabásához, de szál
lítanak belőlük a Budapesti Fűré
tottak, jövőre pedig 6600 garnitúrát
szeknek, az Északmagyarországi Fű
adnak át a mezőgazdaságnak.
részeknek is. A Szentendrei Kocsi
gyárban remélik, hogy országosan
A törpegatter bemutatásra készen
megnyilvánul majd az érdeklődés a
törpegatterek iránt, nemcsak faipari,
és erdőgazdasági fagyártmánytermelő üzemeinkben, hanem az erdé
szeten kívül álló területeken is, ahol
faanyagokat dolgoznak fel.
Egyébként az év végén — bár a
Szentendrei Kocsigyár dolgozói az
éves tervüket és így a hároméves
tervet is befejezték már — élénk
munka folyik, teljes erőfeszítéssel
dolgoznak az év eredményes befeje
zése, a pénzügyi tervek túlteljesítése
érdekében. Kisvasúti pályakocsikat
készítenek a Mohácsi Farostlemez
gyár, a ládaipar, az Érdért részére.
A mohácsi gyárnak különböző áz
tató kádakat gyártanak, olyan egye
di darabokat, amelyeket máshol
nem készítenének el. Elkészül még
az idén 100 darab rönkközelítő ke
rékpár. Bár a kísérleti kerékpárok
nak nem volt nagy sikere az erdő
gazdaságoknál, a szentendreiek bi-
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Kissé merész gondolat arra vállalkozni, hogy néhány hasábon pontos,
részletes keresztmetszetet rajzoljunk bármelyek erdőgazdaságunkról. De
különösen nehéz ez Győrnél, ahol bátran módosíthatjuk az „ahány ház,
annyi szokás” közmondást úgy, hogy ahány erdészet, annyi módszer.
Ugyanis mind a hat erdészetnek más és más a jellegzetessége, a 30 000
hektárnyi területen aligha akad két egyforma adottságú ezer hektár.
De induljunk el, próbáljuk bejárni ezt a halclmas területet s legalább
a keresztmetszet legjellemzőbb részleteit tegyjk mikroszkóp alá.
Vadkacsavadászat Ásványráró közelében
(Michalovszky István felvételei)

CYÖkl
JVÍindenek előtt tekintsük át a ke
resztmetszet hat összetevőjét, a
hat erdészet legjellemzőbb tulajdonsá
gait. Ravazd jellegzetesen dombvi
déki adottságú, a rábaközi erdészet
síkvidéki, a győri az árteret és a
dombvidéket egyesíti, a mosonma
gyaróvári már — a mosonszentjánosi
erdészét megalakulásával — teljesen
ártéri, a mosonszentjánosi, vagyis
észak-hansági erdőtelepítő, a kapu
vári, illetve a dél-hansági pedig a
jellegzetes égererdők erdészete.
Ebből a változatosságból nyilván
valóan sokféle probléma is adódik.
Az első és legnehezébben leküzdhető
az, hogy a munkát, az eredményeket
természeti, időjárási szélsőségek be
folyásolják. Előfordul, hogy egyszer
re kell félni az árvíztől és a száraz
ságtól. Akár az egyik, akár a másik
fenyeget, csak a helyesen megválasz
tott erdőművelési módszerek adhat
nak védelmet, csökkenthetik a koc
kázatot. A homokon például életbe
vágó a vízgazdálkodás szabályozása,
a barázdás, ékásós ültetési mód al
kalmazása, az ártéren pedig nemcsak
a víz ellen kell védekezni és állandó
szállítási készenlétben lenni, hanem
a buja növényzet ellen is meg kell
védeni az új telepítéseket. Jól fejlett,
erős ültetési anyag, mélyített ültetési
mód és idejében elvégzett ápolások,
korszerű nevelővágások nélkül alig
ha járna sikerrel a sarjerdök felszá
molása, átalakítása, a hazai nyárasok
kicserélése nemesnyárasokra.
jpgyébként a nyár külön, méghozzá állandóan fejlődő, erősödő fe
jezetet jelent a gazdaság munkájá
ban. A felülültetéseknek a győriek
voltak az úttörői, a gödöllői tapasz
Géppel kiemelt, elszállításra csomagolt
nemesnyár-csemeték a csangotai kertben

kehe$ztmet;zet

talatcsere alapján már 1947-ben
megkezdték a nyár előhasználatok
telepítését a gönyüi homokon, Móricnidán, Tekepusztán. A nyárasításban
sem haladhatnak azonban ugyanazon
a vágányon, hanem kétféle módszert

Országút menti nyárerdő

kell követniük. A régi erdők vágás
felújításainál, ahol a termőhely en
gedi, vagy előhasználati állományo
kat telepítenek, vagy a fafaj csere le
hetőségeinek ésszerű kihasználásával
nyárasítanak. így például a rábaközi
tölgyes-kőrises erdők helyét nemesA kialakuló győri zöldövezet a kisalföldi
homoktájon

nyárak váltják fel. A délhansági ége
reseket mérsékelt ütemben, a talaj
vízszint stabilizálódásának arányá
ban cserélik át nemesnyárakra. A
nyárasítás arányára jellemző, hogy a
gazdaság nemesnyár területe egy év
alatt 568 hektárral növekedett s az
idén is hasonló arányban növekszik.
A keresztmetszet következő, az
előzővel szorosan összefüggő részlete
a csemetetermelés, hiszen a telepíté
sekhez, átalakításokhoz elsősorban
megfelelő anyag szükséges. A gaz
daság már 1955-ben elérte az önellá
tást a csemetetermelésben. Ma már
több, mint 30 millió csemetét, közel
két és félszázezer suhángot nevel, sa
ját szükségletén felül a társerdőgaz
daságoknak is szállít. Látogatásunk
kor a tét-csangotai csemetekertben
éppen juhar suhángokat és sorfákat
emelt ki a Patassi—Vitéz-féle kieme
lő (az újítással egyébként egy év
alatt 218 000 forint megtakarítást ér
tek el s a gép egyik példányát nem
régiben az NDK-ba, Eberswaldeba
vitték tapasztalatcserére), s az anya
got a Balaton-fásításhoz szállították,
a veszprémi erdőgazdaság területére.
Mennyi részletet kellene még át
tekintenünk, ha legalább hozzávető
leges keresztmetszetet szeretnénk ad
ni a gazdaság egészéről. Beszélni kel
lene a jelen pillanatban évi 105 000
köbméter fahasználatról, ami évről
évre növekszik, mert az új telepíté
sekből mind nagyobb előhasználati
területek állnak a fatermelés szolgá
latába. S említésre méltó a véghasz
nálat és előhasználat arányának igen
kedvező alakulása: a véghasználat
53, az előhasználat 47 százalék; 2500
köbméter a felvásárlás mennyisége s
Az egykori sarjerdök helyét bíztató nemesnyár fiatalosok váltják fel

a nem állami erdők 46 százalékos
iparifa kihozatala megközelíti a 48,5
százalékos üzemi szintet. Ennek az a
magyarázata, hogy most már a gaz
daság végzi a MÁV és az Útfenntar
tó Vállalat fakitermelését is, és ahol'
a munkaerő-helyzet engedi, fokoza
tosan átveszi a Vízügyi Igazgatóság
termelését is. Ehhez szükséges a gépi

Előbb magáról a Hanságról, erről
a sajátságos tájegységről szóljunk.
Annak
jellegzetességéből
adódik
’ ugyanis a győri erdőgazdaság két
hansági erdészetének különös hely
zete, szerepe és rendeltetése.
A Hanság a Kisalföld lápos mély
földje, amely a Fertő tavától jó öt
ven kilométerre nyúlik el keletre.
Egynegyede osztrák terület. Három
negyed részben a miénk. A magyar
Hanság 72 000 kát. holdjából a már
századok óta folyó szórványos lecsa, polási munkák és a legújabb csator
názások következtében ma hozzáve
tőlegesen 37 000 hold szántó, 10 000
hold erdő, 14 000 hold legelő jellegű,
de legeltetésre nem alkalmas sa
vanyú füvet termő terület és 13 000
hold mocsár, meg mocsaras ingovány.
II
Kormányzatunk elhatározta, hogy
az egész magyar Hanság területét
hasznos termőfölddé alakítja.
A
,♦ KISZ szervezetek lelkes támogatásá
A vágásérett nemesnyárak kitűnő fűrészés lemezipari rönköt adnak

kitermelés fokozása. Jelenleg 40 szá
zalék a gépi kitermelés, de mielőbb
szeretnék felemelni 60 százalékra.
Ezért nagyon fontosnak tartják a
motorfűrészkezelők állandó képzését.
Eddig 49 szakmunkást képeztek ki
és elsősorban a jó gépkezelőknek kö
szönhették a múlt évi, kimagasló
motorfűrész teljesítményeket: egy
leltári motorfűrész átlagosan 1839
köbmétert teljesített. A gazdaság
sokrétű feladatainak teljesítéséhez
nagy segítséget kapott a szocialista
címért versenyző 14 brigádjától.
A keresztmetszethez tartozik az is,
hogy a gazdaság túlteljesítette a
5 810 000 forintos tervét, de feltehet
jük a kérdést: mennyivel teljesítette
volna túl kedvezőbb műszaki és szál
lítási adottságok esetén. Mert pél
dául lassú ütemben halad a G 35-ös
traktorok lecserélése korszerűbbekre,
s bár erősödött a vízi szállítási hajó
park, még most is csak egyetlen kis
vontatója van a gazdaságnak az
úszályok mozgatására, holott már
nagyon időszerű lenne egy nagyobb
teljesítményű, erősebb vontatóhajó.

val 1957-ben megindult ezirányú
munka a tervbe vett hatalmas csa
tom ahálózat kiépítésével 9—10 év
alatt eltünteti a mocsarakat, meg
változtatja a mostani savanyúföldek
jellegét, és lehetővé teszi a régi te
lepítésű — nagy részben csekély
hasznú vagy rontott — erdők átala
kítását. Vagyis a feladat: 25 000, illet
ve — a régi erdőségek területeit is
hozzászámítva — 35 000 kát. hold
átalakítása.
A lecsapolási munkák gyors ütem
ben, igen eredményesen haladnak.
Eddig közel 100 000 métert kitevő új
csatornát ástak. Ám a lecsapolás ön
magában még nem oldja meg a fel
adatot. Sőt, ha csupán a talajvíz el
vezetését végezzük, könnyen veszé
lyes átváltást idézhetünk elő. A lecsapolással egyidejűleg az elvezetett
talajvíz nyarankénti visszaadásáról,
azaz öntözési lehetőségről is gondos
kodni kell. Ugyanis a mélyföldi
adottság, a sajátos talaj összetétel, a
Értékes előhasználati anyag a felső-dunaártéri nemesnyárasokban

helyi klíma és az egész vidéket pász
tázó alpesi szél, mint állandó hansági
tényezők, nem a talajvíz egyoldalú
elvezetését, hanem a terület vízgaz
dálkodási egyensúlyát igénylik. Most,
ahogy a csatornák leszívják a talaj
vizet és mélyszántással a tőzeg fel
színre kerül, a levegőn rövid idő
alatt szétporlad és kiváló humusz
lesz belőle.
Eddig rendben is volna; a mély
szántással humusz került alulra és a
kifordított tőzeg humusszá alakult a
felszínen. Csakhogy az átalakítási
tervbe a Hanság szélsőséges klímája
is beleszól. Nyár közepén beüt a for
róság, ami még a mocsarak vizét is
leapasztja. Ha ebben az időszakban

Hansági jellegzetesség: léggyökeres
égerfa

a talaj nem juthat vízhez, a nö
vényzet elsatnyul vagy teljesen ki
sül. Ehhez járul még a szél, amely
az elbomlott tőzeget hatalmas por
felhőkben sodorja tovább.
Tehát a nyári öntözési lehetőség
biztosítása épp annyira fontos, mint
a talajvizek elvezetése, hogy művel
hető területet és hasznos termőföl
deket kapjunk. Az átalakítási ter
vekben erről is történt gondoskodás.
A jövőben nyaranként a mosoni Kisduna és a Rába vize fogja öntözni
a Hanság földjeit korszerű zsilipes
csatornák segítségével. A Rába meg
levő, illetve rendbehozott zsiliprendRögtönzött kisvasúti vágányon, csillékkel
közelítik ki az anyagot a Hanságban
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A szűz talaj mélyszántásos feltörése Észak-Hanságban

szere máris biztosítja a nyári vízel
látást a terület egy csekély részén.
Az átalakulásban levő Hanság
földjét megosztották a mezőgazdaság
és az erdőgazdaság között. Az erdő
gazdálkodás a meglevő 10 710 kát.
hold erdeje mellé mintegy 4G00 kát.
hold erdősítendő szűzterületet ka
pott. Azzal a feladattal, hogy ezeket
a területeket gyorsannövő fafajtákkal — s azok között is elsősorban
nyárral — telepítse be. A régi erdő
ségeit pedig. ugyanilyen fafajtákkal
cserélje le. Mégpedig azzal a terv
szerűséggel, hogy a hansági erdőgaz
dálkodás a lehető legrövidebb időn
belül a Csepeli Papírgyár, a Mohácsi
Farostlemezgyár és a Sztálinvárosi
Cellulózgyár egyik fő nyersanyag
szállítója legyen.
Ennek a tervfeladatnak megfele
lően a győri erdőgazdaság a Hanság
területén volt erdészeteit átszervez
te. Most a Fertő csatornától délre
fekvő, erdetileg hansági erdészet lett
a, dél-hansági erdészet, Kapuvár
központtal. Ugyanakkor a magyar
óvári erdészet hansági területeiből
létrejött az észak-hansági erdészet,
Mosonszentjános székhellyel.
Nemcsak a földrajzi fekvés és a
nagy kiterjedés, hanem a területileg
másképp hangsúlyozott speciális fel
adatok is szükségessé tették, hogy
két hansági erdészet legyen. Ugyanis
Dél-hanságban kevés (340 hold) a be
telepítésre vállalt szűzterület. Vagyis
ott ennek következtében a régi er
dők átalakítása a főfeladat. Ugyan
akkor Észak-Hanságban, ahol mint
egy 3400 hold vár erdősítésre, igen
gyors ütemben az új telepítést kell
elvégezni.
A dél-hansági erdészetet tanulmá
nyozva, a régi telepítésű erdőségben
valóságos dzsungelekkel találkozunk,
ahová bizony elkelne a bozótvágó
kés, hogy a fák koronáit is elborító
kúszónövények tömkellegében utat
vághassunk magunknak. A Rókatói
égeresben meglepődve tapasztaljuk,
hogy fejszével döntenek és a motor
fűrészeket csak darabolásra használ
ják; ahogy Balsay László erdészet
vezető, a hansági gazdálkodás tudo
mányosan felkészült
szakembere

Bakhátas kétsoros nyártelepítés a délhansági erdészetben

magyarázza: így a leggazdaságosabb.
A fűrész csak 1,5—2 m magasságban
birkózhatna meg a törzsekkel. Ezzel
szemben feltűnően kevés fejszecsa
pástól tuskójával együtt dől ki a
fa ... Tudniillik ezeknek az égerek
nek a tuskói — főleg az idősebb
sárj eredetűekéi — sátorszerűen ki
emelkednek a talajból, a gyökerek
1—2 m átmérőjű körben kapaszkod
nak a földbe és a tulajdonképpeni
törzs 1—1,5 m magasságban kezdő
dik. A talajszint felett élő és kor
hadt gyökerek tömege tartja a tör
zset, több-kevesebb sikerrel.
Ez az erdészet évente 23 000 köb
méter fát termel; 180 kát. hold új
erdőt telepít az átalakítási tervében
és 30—40 hold szűzterületet erdősít
be. Minthogy feltáró útjai nincse
nek, a kitermelt fának elszállítása a
vágáshelytől a vízi rakodóig, igen
sok nehézségbe ütközik. Nedves idő
ben a térdig sárban és az ingová
nyos talajon a lovaskocsi is lesülylyed. Olyankor hosszabb-rövidebb
iparvágányok segítségével hordják
ki a fát a Rábca töltéséig. A töltésen
már elevátor viszi át a folyóba és a
rönkök 20 kilométert úsznak Bősár
kányig, ahol is gépkocsira kerülnek.
Igen biztatók a régebben átalakí
tott állományban már szépen fejlődő
10—11 éves
ny árasok,
amelyek
szinte máris vágásérettek. És sok
reménységre jogosít a szűzföldeken
alkalmazott bakhátas telepítés, ahol
— ellentétben a bugaci árkos telepí
téssel — nem az árokba, hanem a
bakhátra ültetik a csemetéket, hogy
így mentsék a gyökérzetet a magas
talajvíztől. (Dombos részeken vi
szont már árokba helyezik a cseme
tét, hogy ott ugyanolyan magasra
kerüljön a gyökérzet, mint a síkte
rületen.)
A közelmúltban — október 1-én —
létesült észak-hansági erdészet ter
vében csupán 3000 köbméter az évi
termelési előirányzat. Ennek meg
felelően az átalakításban is csekély
a követelmény. Viszont évente átlag
340 hold szűzföldet kell betelepíte
niük.
Erre a nagy hódító munkára Máté

Károly fiatal erdőmérnök, erdészet
vezetővel az élen lelkes szakembe
rek állnak készen. Az első lépés: a
szűztalaj mélyszántása. A felszínre
kerülő tőzeges, agyagos talaj a téli
fagyban szétesik. Tavasszal nehéz
fogassal mennek rá, ez a buckákat
szétveri, a tőzeglepedőket pedig széttépdesi. A továbbiakban disztillerrel
porhanyítják, gyomtalanítják.
Ha
majd lehetőség kínálkozik hozzá,
olyan ütemben fogják végezni a
szűzföldek feltörését, hogy egy-egy
beerdősítendő szakasz az első fel
szántás után csak két évre kerüljön
betelepítésre.
Azaz a folyamatos
egyéves talaj művelést követően egy
évig mohart termeljen. A mohar
nemcsak hasznos takarmány, hanem
egyben erőteljes gyomirtó növény is.
Azaz az erdősítéshez egészen kifino
mított talajt készítene elő.
Természetesen: ezek feladatok és
tervek. Ahhoz azonban, hogy meg
is valósulhassanak, sürgősen meg
kell építeni azokat a 3—4 kilométe
res feltáró utakat, amelyek nélkül az
erdei munkások csak nagyon-nagyon körülményesen, a talajművelő
gépek meg egyáltalán nem juthat
nak el a szűzföldekre. Ezenfelül, az
utak elkészítése után, komoly gépse
gítség szükséges. Különösen augusz
tus közepén, amikor a hansági klíma
legkedvezőbb a mélyszántásra.
Mindkét erdészetben, de különö
sen az észak-hanságiban
súlyos
probléma a munkástoborzás. A ne
héz, sok energiát elvonó terepviszo
nyok, valamint az a körülmény, hogy
másfélórát-kétórát kell kocsizni, meg
gyalogolni a munkahelyig és ugyan
annyit onnan haza, nem teszik le
hetővé, hogy a munkások napi 4—5
óránál többet dolgozzanak. És nincs
elég munkás a közelben, mert a
szomszédos állami gazdaságok elő
nyösebb munkaalkalmakat kínálnak.
Valóban, mindkét erdészet igen
nehéz feladatok előtt áll, de meg
győződésünk, hogy abban a szellem
ben, ahogy ez a nagy területátalakí
tás folyik, kellő megszervezéssel át
hidalhatók az összes akadályok.
Borvendég Sándor
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A vad téli etetése silótakarmánnyal
Az erdő és a benne élő vad életközösségének fenn
tartása úgy, hogy mindkettő zavartalan fejlődését biz
tosítsuk — a nagymérvű vadkár miatt — sürgősen
megoldandó és nehéz feladat. A vadkárcsökkentés
különböző és sokrétű lehetőségeiből itt csak a téli ete
tés kérdésével kívánok foglalkozni, abból is kiemelve
a silótakarmány használatát.
A vadat eddig hazánkban silótakarmánnyal alig
etették, pedig az ilyen takarmány biztosításával a fel
adatot könnyen meg tudjuk oldani. Az eddig használa
tos száraz szálas- és szemestakarmányok ugyan több
nyire rendelkeztek a szükséglet fedezéséhez szükséges
tápanyagokkal, viszont nehezen emészthető formában
és nem olyan állapotban, ami kielégítette volna a vad
víz- és folyadékigényét. Ismeretes az, hogy minden
kérődző állat jó emésztéséhez és egészséges kondíció
jának fenntartásához sok nedvesség kell.
A takarmány tápértékét a silózás sokkal jobban
megőrzi, mint a szárítással tartósított szálastakar
mány. Míg például a silózásnál általában az emészt
hető fehérjék 5 százaléka és a keményítőtartalom 10
százaléka vész csak el, addig a leggondosabb szárítás
nál is elvész a fehérjék 20—25 százaléka és a kemé
nyítők 30—50 százaléka. Ezzel a nagy előnnyel együtt
jár még az is, hogy zölden, nedves állapotban kapja a
vad az élelmet.
A takarmány elkészítésénél sincs olyan nehézség,
ami hátrányt jelent. A szálastakarmányok jó minőségű
szárítása és betakarítása nagyon szerencsés időjárást
és gyors, nagy munkát igényel. A silótakarmány elké
szítése is megfelelő előkészítést és szakszerű munkát
kíván, viszont nem vagyunk kiszolgáltatva az időjárás
szeszélyeinek és ha az előírásokat pontosan betartjuk,
biztosan jó minőségű takarmányt tudunk készíteni.

A siló és a silótakarmány helyes elkészítése
Hogyan készítsünk silót a vadtakarmányozási
szempontokat figyelembe véve?
A silók lehetnek állandók és vándor silók. Az ál
landó silók rendszerint földbe süllyesztett és a mező
gazdaságban is használt beton és földsiló formában ké
szülnek. Ezek alkalmazása vadtakarmányozásra nem
célszerű, mert létesítésük és fenntartásuk költséges, a
takarmány bekészítése és onnan a felhasználási helyre
történő elszállítása fuvarigényes. Ezért biZcóbb a ván
dorsilókat alkalmazzuk és azok közül is az erdőgazdaságilag legkönnyebben előállítható palánksilót.
A palánksiló helye, nagysága bárhol a szükséglet
nek megfelelően megválasztható, létesítése könnyű és
olcsó. A siló létesítésénél a vadászterület egyes részein
élő, azonos helyen etethető vadlétszám szabja meg a
siló helyét és nagyságát. Olyan helyre telepítjük tehát,
ahol a vad zavartalanul felkeresheti és nyugodtan táp
lálkozhat.
A hely kiválasztásánál a következőkre kell figyel
ni: 1. A föld száraz, lehetőleg keményre döngölhető
agyag legyen és a felülete vízszintes. 2. Csapadék és víz
ne tudjon a siló alá folyni. 3. Védett helye legyen, ahol
tűlnagy hőingadozás, erős szél és káros csapadékhatás
nem érheti. 4. A takarmánytermelő helyhez és a. fel
használási helyhez közel legyen, a szállítási távolság
csökkentése érdekében. 5. Az odavezető út jól járható
legyen.
A palánkelemek 2X2 méteres táblák, 30 mm vas
tag deszkákból összeszögezve, három függőleges heve
derre erősítve. A palánkokat egymás mellé helyezve
falat képezünk, s ezt kívülről minden hevedernél ki
támasztjuk és az egyes elemeket egymáshoz erősítjük
Két, egymástól 2—3 méter távolságra futó palánkfal
felállításával már kész is van a siló.
A palánkokat teljesen készen a zamárdi erdőgaz
daság rendelésre elkészíti és leszállítja, 4 m2-es elemen
ként 315,— Ft-os egységáron.
A termény beszállítása a következő lehet: a jól fel
aprított takarmányt fogattal vagy vontatóval (lánctal

pas használata előnyös) úgy hordjuk a silóba, hogy a
szállítóeszköz a két fal közé mindig feljár. Amikor a
fel- és lejárás következtében kialakult kúp teteje a
palánkmagasságot meghaladja, a siló megtelt. A két
végén levő elvékonyodó takarmánymennyiséget kézi
erővel felszórjuk, hogy itt is elérje a palánk magas
ságát.

A silótakarmány tárolása
A silókészítésnél legfontosabb a jól felaprított ta
karmány tömött, préselt tárolása. Ezért fontos a rétegelten történő behordás, amit már a szállítóeszköz is
tömörít és közben kézierővel is tömni kell, különösen
a palánkfalak mellett és a két végén a behordás befe
jeztével. Sok levegő hatására a siló rosszul erjed, bűzös
rothadás állhat elő.
A jól tömörített takarmány prizma mellől azután
elszedjük a palánkokat. A prizmát 10—20 cm vastagon
szalmával fedjük (az oldalait is) és azután földdel 30—
40 cm vastagon takarjuk. A földet jó még 10—20 cm
vastagon lombalommal lefedni, hogy télen ne fagyjon
át és így könnyű legyen a felbontás. A borítóföld ki
termelését a siló körül kiképzendő árok kialakítására
használjuk fel.
Hathetes erjedés után a siló készen van és etet
hető. A silóprizma erejedés közben általában 2/3-ára
rokkan, összeesik. Ezért kell megtöltéskor a palánkok
között púposán felhalmozni a takarmányt és erjedés
közben többször felülvizsgálni a prizma állapotát. Mi
nél fehérjedúsabb a növény, annál nehezebben erjed.
Csak friss, egészséges, nem fülledt takarmányt silóz
zunk.
Az erjedést és az etethetőséget sózással segítjük
elő. A sót rétegenként szórjuk, úgy, hogy az alsó réte
gekbe kevesebbet, felfelé többet teszünk, mert a só az
erjedés folyamán a nedvességgel úgyis leszivárog. Egy
m3 silóra 1 kg sót kell felhasználni. A siló tápértékét
mén tovább fokozhatjuk a csont és agavesképződést
előnyösen befolyásoló táplisztek és sók adagolásával
(foszforsavas mész).
Az elkészített silóprizmákat a vad részére általá
ban december elején nyitjuk meg. A prizma két végén
a takaró almot, földet és szalmát leszedjük. A takaró
réteggel közvetlenül érintkező, nem jól erjedt, esetleg
száraz, 10—20 cm-es takarmányréteget ugyancsak le
vágjuk és a kellemes savanykásszagú (savanyú káposz
tára emlékeztető) silóból a prizmától 100 m-es körzet
ben kis kupacokat szórunk el.
A vad pár napon belül rendszeresen felkeresi si
lónkat és azután már csak arra kell ügyelnünk, hogy a
prizma takarórétegét, ahogy belőle a takarmány fogy,
leszedjük. Természetesen a takarmányból el is szállít
hatunk más etetőkhöz, ilyen esetben a prizmát mindig
éles, szénakazal vágásánál használt késsel függőlegesen
vágjuk. A silótakarmányt a vad eleinte — különösen
az őzek —, vonakodva fogyasztja. Az átmeneti rászoktatást úgy tudjuk siettetni, hogy a prizma környékén
elszórt silókupacokat melasszal meglocsoljuk.

Milyen takarmányból készíthető siló?
Silókészítésre minden olyan táplálék alkalmas,
amit a vad zölden elfogyaszt. Ilyenek a silókukorica
(amikor a csöveken a szemek még tejesek), a csicsóka
szára zölden, gumója nyersen aprítva, a napraforgó
bimbós korban, a takarmánykáposzta, a takarmány
répa levéllel, a cukorrépa levél, a burgonya nyersen
aprítva, repce, zab, zabosbükköny, szöszösbükköny,
árpa zölden, lóhere, lucerna, édes csillagfürt, szójabab,
takarmányborsó, hullott gyümölcs aprítva, réti kaszált
fű zölden bimbózási korban, bükk és tölgy zöld lombja.
Az egyes silóprizmák nagyságát a környéken tar
tózkodó és egy helyről etethető vadlétszámhoz kell
arányítani. Ehhez tudnunk kell a két legfontosabb va
dunk, a szarvas és az őz egy etetési idényre vonatkozó
silótakarmány igényét, továbbá azt, hogy egy hektár
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ról (közepes termést feltételezve) növényfajtánként be
takarítható termésből hány köbméter silót készíthe
tünk.
A táblázatban csak azok a növényféleségek szere
pelnek. amelyekről gyakorlati adatokkal rendelkezünk:

Növény neve

Silókukorica..............
Takarmányrépa
levéllel ...................
Lóhere (vörös) . . .
Lucerna ......................
Zabosbükköny ....
Kétifü............................

Etetési idényben ezen
1 ha
silómennyiség hány
1 ha átlag termésből
termése
darab vadnak elég
készíthető
zölden q
siló m3 |
szarvas
őz
350

40

250

50

200
150
150
200
150

30
25
25
30
25

200
150
150
200
150

40
30
30
40
30

1

Természetes, hogy a silótakarmány egyedül nem
biztosítja a téli takarmány szükségletet, hanem azt szá

raz szálas és szemestakarmánnyal is ki kell egészíteni.
Ez a kiegészítés 1:4, 1:5 arányban történhet és így ki
sebb mennyiségű szálastakarmányra lesz csak szüksé
günk.
Az elmondottak alapján tehát pontos alapot tu
dunk teremteni az egész vadföldgazdálkodásnak. Előre
tervezhetővé válik az egyes területek takarmányszük
séglete, az annak megtermeléséhez szükséges vadföld
terület és rendszeressé válik a vad téli etetése olyan
takarmánnyal, amely nemcsak tápértékben jobb az
eddig használtaknál, hanem biztosítja a vadnak azokat
az igényeit is, amelyeknek kielégítetlensége eddig a ká
rosításra kényszerítették.
Az eddigi hazai és külföldi eredmények is azt bi
zonyítják, hogy silótakarmány etetésével a téli erdei
vadkárok lényegesen csökkentek.
Páll Endre
erdőművelési csoportvezető,
Zamárdi

oooooo-aaaoooooooooao-oo-aoooooooooo-oo'ooooooewocoooo-oeaooaoooc

Kilencven erdészgyerek és legalább
kétszer annyi szülő, nagyszülő, rokon
ünnepelt meghatottan, családiasán
november 13-án Nagykovácsiban. A
„családi ünnep” vidám hangulatá
ban osztoztak a meghívottak is, az
OEF képviselői, közöttük dr. Sáli
Emil főigazgatóhelyettes és dr. Vágó
Ödön, az OEF elnöki főosztályának
vezetője. Alapításának második év-

előadóterem fénycső világítását s
nem utolsó sorban azt, hogy az ün
nepségen már az otthon saját zene
kara működött közre. S a fejlődés
hez tartozik az is, hogy olyan ta
nulók is részt vettek az ünnepségen,
akik az otthon falai közül kerültek
ki az életbe — illetve a további ta
nulásba, mint például Antal József,
az otthon volt kiváló tanulója, aki
jelenleg a váci erdőgazdaság gya
kornoka.
A kedves ünnepségen, a színes, ko
moly és vidám jeleneteket váltogató
------------------------

műsor után Dobi Ferenc a MEDOSZ
elnökségének nevében díszoklevelet
adott át Kiss Bálintnak, a nagyko
vácsi általános iskola igazgatójának,
Böröcz Lajosnak, a nevelőotthon
igazgatójának és Szabolcsi József
igazgatóhelyettesnek. Befejezésül dr.
Sáli Emil, az OEF vezetőjének he
lyettese tolmácsolta dr. Balassa
Gyula miniszterhelyettes, az OEF ve
zetőjének jókívánságait a jubiláló
otthon vezetőinek, nevelői karának
és növendékeinek.
Hangsúlyozta,
hogy az OEF, mint eddig, a jövőben
is minden lehetőséget megad az ott
hon fejlesztéséhez, az erdész-gyer
mekek neveléséhez.
----------------------

Életet mentett a fejvédő sisak

Böröcz Lajos igazgató ünnepi beszédét
mondja

fordulóját ünnepelte az Erdészeti
Nevelőotthon. Két év rövid idő,
mégis hosszasan lehetne sorolni, mi
lyen fejlődésen
ment keresztül
ezalatt is az erdész-gyermekek ott
hona. Hiszen, ha csupán az idei tan
év kezdete óta eltelt időszak fejlődé
sét nézzük, meg kell említeni a lét
szám tízfőnyi gyarapodását, az ott
hon tanácsának megalakulását, az

Az Otthon növendékei felvonulnak az
ünnepség résztvevői előtt

Súlyos baleset történt november
15-én, fakitermelés közben a nagy
kanizsai erdőgazdaság északi erdé
szetében. Horváth József motorfű
részkezelő, Cziráki József segédke
zető MRP motorfűrésszel döntött,
Tóth István pedig a döntés irányí
tásában segédkezett. Tőlük távolabb
egy fa gyökerestől kidőlt és ellenke
ző irányban lezuhant. Ök nem vizs
gálták meg, mi okozta a fa kidőlé
sét, hanem tovább dolgoztak. Éppen
a következő fa hajkolásába kezdtek,
amikor Cziráki észrevette, hogy a
kidőlt fa irányából egy másik fa fe
léjük zuhan. Rémülten felkiáltott,
de már csak neki volt ideje arra,
hogy félreugorjon. Másik két társára
rázuhant a fa. Horváth Józsefet a bal
vállán érte az ütés, elszakította az
ütőerét, úgy, hogy néhány perc alatt
elvérzett. Tóth István is megsérült,
azonban fejvédő sisakja felfogta az
ütés erejét s ezzel megmentette az
életét.
A vizsgálat megállapította, hogy a
talaj a többnapos esőzéstől felázott,
a gyökerek meglazultak s ez okozta
a két egymásba fonódott gyökérzetű
fa kidőlését. Bebizonyosodott a vizs
gálat során az is, hogy Tóth István
életét a védősisak mentette meg,
mert a sisakon olyan, erős ütésektől

származó
horpadásokat
találtak,
amelyek halált okoztak volna. Hor
váth és Cziráki szintén előírássze
rűén viselte a sisakot, de Horváth
halálát az okozta, hogy a fa közvet
lenül az ütőerét roncsolta szét.
A gazdaságnál — mondja végül a
vizsgálati jegyzőkönyv — a munka
védelmi intézkedések megfelelőek,
az igazgató és a főmérnök személye
sen is részt vesz a munkavédelmi
szemléken. A gazdaság vezetői a bal
eset tanulságait munkavédelmi ok
tatásokon ismertetik a dolgozókkal
s még szigorúbban kötelezik a dön
tésnél dolgozókat a védősisak viselé
sére.
OLVASÓINKHOZ!
Lapunk régebbi számai, 1960-as
évfolyama fűzve kapható vagy meg
rendelhető a Mezőgazdasági Könyv
és Folyóiratkiadó Vállalat Terjesz
tési Csoportjától, Budapest, V. Vécsey u. 4. Tel.: 311-578.

Borzszőrt, vaddisznógerincsörtét magas áron állandóan
veszek. Kőházi ecsetkészítő,
Budapest, XIII., Véső u. 5.
Tel.: 206-240.
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Cserelátogatáson az NDK-ban
Az Országos Erdészeti Egyesület
megállapodott az Eberswaldeban
székelő Erdészeti Tudományos In
tézettel szakemberek kölcsönös lá
togatására nézve. Az Intézet tíz
fiatal szakembere szeptember ele
jén kéthetes tanulmányutat tett
nálunk, a hónap második felében
pedig az Egyesület tíztagú küldött
sége töltött ugyanennyi időt az
NDK-ban. A magyarországi út
eredményeire leginkább talán az a
rendkívül szívélyes fogadtatás utal,
amelyben mi Eberswaldeban és
kéthetes tanulmányutunk minden
más állomásán részesültünk. Ven
déglátóink igazán mindent megtet
tek érte, hogy minél mélyebben
megismerhessük erdőgazdasági vi
szonyaikat, helyes benyomásokat
szerezhessünk általános gazdasági
és kulturális törekvéseikről, s él
vezhessük országuknak számunkra
különleges szépségeit.
Csaknem másfélezer kilométeres
utat tettünk meg Észak-, illetve

Közép-Német országban, ismerked
tünk tájaival, erdőgazdaság^ viszo
nyaival és ezen belül elsősorban
erdőművelési problémáival. A klí
maviszonyok itt nagyon kedvez
nek az erdőgazdasági termelésnek.
A csapadék mennyisége a mecklenburgi, brandenburgi és ehhez
csatlakozó síkvidéki területeken
nagyjából megegyezik a miénkkel,
de eloszlása sokkal kedvezőbb, ja
varészt a vegetációs időben hullik

A német erdészek hagyományos vadász
kürtje.

le. Jó hasznosítását magas légned
vesség biztosítja. Ez magyarázza
ezeken a vidékeken a tölgy, de fő
ként a bükk rendkívül kedvező te
nyészetét. A kedvező erdőtenyésze
ti viszonyok a német erdészek fi
gyelmét idejekorán felkeltették a
gyorsannövő fafajok iránt, ezekkel
— a németekre gyakran jellemző
túlzásoktól eltekintve — igen szép

eredményeket is érnek el. így
karolták fel elsősorban az erdei
fenyőt.

Régebben sok kárt okozott ele
gyesen telepítésévéi már felhagy
tak, igen eredményesen használják
fel viszont értékemelésre egyéb
fafajokkal elegyesen. Legfontosabb
gvorsannővő fafajuk ma a duglászfenyő. Eddigi megfigyeléseik
szerint a talajt nem rontja, sőt ja
vítja, ezért nagyobb összefüggő te
rületeken is létesítenek belőle ele
gy etlen állományokat. Legidősebb
duglász állományuk 80 év körüli,
hektáronként 20 köbméteres átlagnövedéket értek el vele; ez nagy
jából megegyezik az amerikai ősb azában
elért
eredményekkel.
Hogy milyen korig tartható fenn a
duglász, az egyelőre még nem tisz
tázott. Talaj igénye mély vályogos
homok, nagyjából azokra a termő
helyekre való, amelyeken mi —
melegebb klíma mellett — hasonló,
vagy még magasabb hozamokat
érünk el a nemesny árakkal.
Az NDK északi részének hűvö
sebb éghajlata nem kedvez a nyá
rok termesztésének. Ezt igen szem
léletesen tapasztalhattuk az útba
ejtett nyárkísérleti területeken.
Nagyobb mértékben nem is foglal
koznak a nyárakkal. Üjabb telepí
téseikben inkább a vöröstölggyel,
japán vörösfenyövel találkozhat
tunk a gyorsannövő fafajok közül.
Legújabban figyelemmel fordulnak
az Abies grandis felé is, mely
észak-amerikai származású, igen jó
növekedésű, erősen balzsamos illa
tú fenyőféle. Az egyéb fafajú állo
mányokban a termelés mennyiségi
fokozását főleg jól végrehajtott
természetes felújítással, illetve ál
lományátalakítás esetén kellő idő
ben végzett alátelepítéssel igyekez
nek elérni. Alátelepítéssel sokszor
„emeletes“ erdőket hoznak létre,
ahol a 0,5—0,6-ra nyitott felsőszint
alatt teljes záródású alsó állományt
nevelnek, 50—60 évig is.

A mennyiségi termelés fokozá
sára még igen érdekes trágyázást
kísérleteket is láttunk. Mészporral
és őrölt kohósalakkal az első évek
ben valóban bámulatos növedékserkentés érhető el. De, hogy ezek
az állományok később hogyan vi
selkednek, majd ezután fogják
megmutatni a kísérletek.
Az említett kétszintű állomá
nyokban — s természetesen egye
bütt is — emellett nagyobb érték
termelésre is törekszenek. Az
NDK-ban a kiváló minőségű fur
néranyagot igen magas áron érté
kesíti az erdőgazdaság. Ezért min
den igyekezettel azon vannak, hogy
minél több furnérrönköt termelje
nek. Erre a célra elsősorban a töl
gyet és erdeifenyőt használják.

Mindenütt, ahol a termőhely meg
felelő, s ahol a tölgy és az erdei
fenyő törzsalakja és szövete erre
alkalmasnak látszik, a javafákat a
többi fa kitermelése s az állomány
felújítása során továbbra is állva
hagyják mindaddig, amíg meg
felelő egészségi állapotot és növe
kedést mutatnak. Ezeknek a fák
nak a vágáskora erdeifenyő eseté
ben 130—150 év körül jár, tölgy
esetén pedig felmegy 200 évre is.
A furnéranyag termelése érdeké
ben korán és erőteljesen nyesnek,
időben gondoskodnak a tölgyek
törzsének megfelelő beárnyalásáról és minden lehetőt megtesznek
a jobb eredményekért. Néhány
törzs visszatartása a kitermelés so
rán nem jelent pótolhatatlan kárt
a népgazdaságnak a jelenben, a jö-

Vágáskorban levő jellegzetes lapályi
bükkállomány.
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alomgyűjtés következtében lerom
lott erdeifenyvesek átalakítási
módszereinek kimunkálása.
Az
erdőgazdaság szervezete
nagyjából megegyezik a miénkkel.
Az állami erdőgazdasági üzem —
az Stfb — önálló gazdálkodási egy
ség, ennek alsó szerve a főerdészet
és ez alatt dolgozik a kerület. Az
erdészkerület kiterjedése átlagosan
800 hektár körül van. Nagy súlyt

Középkorú duglász-fenyőállomány

vőre nézve pedig nagyon is megéri,
mert az egyébként 60—70 DM-es
rönkár helyett a furnéranyagért
1000 DM-en felüli árat érnek el.
A német erdészek munkája
egyébként mindenben rendkívül
céltudatos, a gyakorlatot hatalmas
arányú kutató munka támasztja
alá. Lenyűgöző érzés volt látni
többek között a Schwappach által
beállított gyérítési kísérleti terüle
teket. Ezek 60—80-éves adathal
mazukkal megbecsülhetetlen érté
ket jelentenek nemcsak a német

helyeznek a személyzet szakképe
sítésére, több kerületet is talál
tunk, amelynek vezetője erdőmér
nök, vagy azzal egyenlő képesítésű
okleveles erdőgazda. Az alkalma
zottak fizetése első hallásra lénye
gesen magasabb a miénknél, de ha
figyelembe vesszük a tekintélyes
jövedelemadót, és a fán kívül min
den egyéb természetbeni juttatás
hiányát, nem sokkal állnak a mi
üzemi alkalmazottaink fölött.
A háború utáni években felsza
porodott vadállomány a német er
dészeknek is komoly gondot okoz.

használja fel a bükkanyagot cellu
lóz gyártására. Ezek után még ke

Egy szarvasra általában 100 hek
tárnyi területet számítanak, de en
nél általában több vad van. A
Harz-hegységben két erdőgazdaság
is arról panaszkodott, hogy ennek
a létszámnak a háromszorosa ellen
kell küzdeniök. Ennek megfelelően
gyakran találkoztunk vadkeríté
sekkel, ehhez náluk tilos fém
anyagot felhasználni, így kizárólag
rúdanyagból készülnek.
Az utóbbi években újra behoz
ták a vadászkürt használatát. A
kürt az erdészeti szakiskolában kö
telező. Igen hangulatos élményben
volt részünk, amikor az egyik er
dészetben két kürtön csendült fel
tiszteletünkre a vendégek fogadá
sának, majd búcsúztatásának ha
gyományos dallama.
A kulturált vadászathoz termé
szetesen a kutya is hozzátartozik.
Német szaktársaink ezen a téren
is igen figyelemre méltót alkottak:
az angol foxterrier és a bracke ke-

vésbé értjük, hogy minálunk miért
megvalósíthatatlan ez.
Az erdőhaLSználatot az alacsony
értékű faválasztékok kisipari fel
dolgozása egészíti ki; mellékhasz
nálatot olyan értelemben, mint az
nálunk folyik, szabad munkaerő
hiányában nem végeznek. A törek
vés itt is megvolna, mert egy ron
tott erdeifenyvesben például alom
gyűjtéssel találkoztunk, mégpedig
olyan kísérleti erdészetben, amely
nek feladata többek között az

„Mokka” nevű vadászterrier törzsszuka
Eberswaldeból.

erdőgazdálkodás számára, hanem a
mi számunkra is. Őszinte irigység
gel nézegettük a ma már minden
erdőterületről meglevő színes ter
mőhely-térképeiket. A német erdő
művelők szemében egyébként a
talaj- és talajvízvizsgálat a döntő,
a lágyszárú növényzet útmutatá
sára kevesebbet adnak.
Ami az érték termelést illeti, a
bükk vonatkozásában először meg
döbbentett bennünket a rendkívül
magas — 90—95%-os — iparifakihozatal. Csak a részletezés során
derült ki, hogy ebből 25—30%-ot
a cellulózfa tesz ki. A német ipar
a többi nyugati ország iparához
hasonlóan nagy mennyiségben

resztezésével egy rendkívül sok
oldalúan használható vadászterri
ert alakítottak ki és terjesztettek

el. A rendkívül élénk, csupaizom
kutya a kapott felvilágosítás sze
rint kitűnő nyomtartó, a disznót
helyben tartja, dermedtre csahol,
kotorékban igen jól megállja a he
lyét, egyik-másik még aportiroz is.
A kéthetes cserelátogatás alatt,
baráti beszélgetések közben mó
dunkban volt némileg betekinteni
a gyakran igen heves német erdé
szeti szakviták intimitásaiba, meg
ismerhettünk olyan részleteket,
amelyek hozzásegítenek az irodal
mi közlések pontosabb megértésé
hez. Ugyanakkor örömmel tapasz
talhattuk, hogy a nálunk járt ven
dégek élményei alapján a magyar
erdőgazdálkodás eredményei őszin
te elismerésben kezdenek része
sülni. A régebbi kis létszámú,

gyakran csak egyetlen személyre
korlátozott küldöttségek élményei
vajmi kevés visszhangra találtak,
de ennek a tíz lelkes fiatal szak
embernek együttes látogatása ha
tározottan nagy port vert fel. És
ha természeti viszonyaink némi
leg el is térnek egymástól, a két
erdőgazdálkodás jellege a legszoro
sabban rokon egymással, így az el
ért kutatási eredmények, gyakor
lati tapasztalatok kicserélése, hasz
nosítása mindkét fél részére gyü
mölcsöző lehet.
Jérome René

NAGYARÁNYÚ
ERDŐTELEPÍTÉSEK
DÁNIÁRAN
Dániában az ország természetes
erdeinek már csak a maradványai ta
lálhatók. Az erdők nagy része mes
terséges eredetű. Az újabb nagy
arányú erdőtelepítések végrehajtásá
hoz a horsholmi állami arborétum
szolgáltalja a nemesített és honosí
tott szaporító anyagot. Az arboré
tumnak 50—100 hektáros kísérleti te
rületei vannak Dánia különböző ré
szeiben és ezeken a területeken fo
lyik a honosításra szánt fafajok és
cserjék üzemi ellenőrzése és megfi
gyelése. A dán botanikusok és erdé
szek közös munkával nagy gondot
fordítanak a természetvédelemre is,
a maradványerdők fenntartása, a rit
kaságszámba menő fafajok és az
egyes nagyméretű, korosabb fák gon
dozására is.

18
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

„Vágáséretté nőnek
az általam telepített fiatalosok“
Beszélgetés Lostorfer Rezső aranj diplomás erdő mérnök Lel

„Országos Erdészeti Főigazgatóság,
Budapest.
Betegségem miat* hosszú ideig nem jutottam hozr.á, hogy megköszönjem
az Erdészet Kiváló Dolgozója kitüntetés adományozását és az ezer forint
pénzjutalmat. Nagyon sajnálom, hogy az ünnepségen nem vehettem részt,
öreg ember vagyok, erőm, képességeim legjavát a korábbi társadalomban
fejtettem ki. Ilyen megtiszteltetésben azonban soha nem részesítettek. Arra
gondolok, hogy azért mégis érdemes volt dolgozni! Hiszen lassan vágás
éretté nőnek az általam telepített egykori fiatalosok. Hozamukkal ezt, a
munkát jobban megbecsülő társadalmat szolgálják. Megilletődve gondolok
kitüntető megemlékezésükre, köszönöm az állam gondoskodását.
Lostorfer Rezső ’

Családi ház, Rákospalota határá
ban, ahol a házak kertje már a Béke
tsz földjeivel ölelkezik. Itt keressük
a levél íróját, Lostorfer Rezső arany
diplomás erdőmérnököt. Csengeté
sünkre idősebb, szemüveges aszszony jön a vaskapuhoz.
— A felesége vagyok... Nagyon
fog örülni az érdeklődésnek, bár saj
nos ma ismét gyengébben érzi ma
gát.
Párnákba olvadó fehér haj, lefo
gyott, de még mindig erőteljes vo
násokat őrző arc, érdeklődésünkre
felcsillanó szürke szemek.
— Hiszen, ha nem fárasztana a be
széd ... Az ember élete tele van em
lékekkel, s ha lehunyom a szemem,
örök sötétségbe hullanak ezek az em
lékek. Talán még lesz időm és ked
vem leírni őket...
— De addig is ... megpróbálom
időbeli sorrendbe állítani azt, ami
eszembe jut. Kezdjük tehát az ele
jén ... 1906-ban szereztem a diplo
mát Selmecbányán, a kétévi gyakor
lat után a karapancsai uradalmi er
dőgondnoksághoz kerültem. Mindjárt
kezdetben feltűnt, milyen kíméletlen
túlhasználat folyik a 4500 holdas er
dőben. Igaz, az erdőirtáshoz a föld
művelésügyi minisztérium engedé
lye kellett, de a földesuraknak min
dig, mindenre engedélyt adtak. Arra
gondoltam, ha ez így megy tovább,
néhány évtized és nyoma sem ma
rad a baranyai erdőknek. Kieszkö
zöltem, hogy Szlavóniába mehessek
tanulmányútra, úgy gondoltam s lát
tam is a közeli bédai uradalomban,
hogy a későn fakadó szlavóniai tölgy
szereti az itteni talajt. Hoztam is ma
gammal néhány holdra való tölgy
makkot s elvetettem. De arra gon
doltam, hogy a tölgy lassan nő, nem
tud lépést tartani a kitermelés üte
mével, ezért kanadainyár vetőmagot
is szereztem. Amíg a tölgyet egyszer
lehet levágni, addig a nyárat kétszer
is. 150 holdon telepítettem nyárat s
csakugyan, még Karapancsán vol
tam — akkor már erdőgondnok —,
amikor megkezdhettük a nyár kiter
melését. A gyufagyárak úgy vitték,
mint a cukrot. Már lábon megvették,
mi azután az ő kívánságuk szerint
méreteztük. Nem emlékszem rá,
hogy valaha is lett volna anstand.
— A Duna mentén, az ártéri terü
leten pedig gyönyörű kőriseink vol
tak. Az újpesti Lőwi Furnírgyár, a

mai Füriem elődje volt^ legnagyobb
vevőnk. S talán a legszebb fa az
amerikai feketedió volt. Ez ritkaság
számba ment. A dió volt akkoriban
az egyetlen fafaj, amelyet talajpró
ba alapján ültettünk, jobban mond
va csak kipróbált talajba vetettük a
magját, mert tudtuk, hogy nem sze
reti a „lábvizet”. A csemetekert is
meretlen, vagy legalább is nagyon
ritka volt, mindent magról ültettünk.
Nem is tudom már, hány országgal
álltunk magcserében. Tudom, hogy
Szlavóniának rendszeresen küldtünk
feketediót, mi meg tölgyet kaptunk
cserébe. Apránként körülbelül 250—
300 holdat sikerült erdősítenem Ka
rapancsán.
— Tudom, ma már nevetségesnek
tűnik, hogy szinte egy egész erdész
élet eredménye 300 hold, de akkori
ban nemhogy segítséget kaptunk
volna az erdősítéshez, hanem szinte
minden egyes magot nekünk ma
gunknak kellett előteremteni. Elis-

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

mérés? Soha. De arra emlékszem,
hogy valósággal leostobáztak, ami
kor meg akartam védeni egy gyö
nyörű feketedió állományt. Ugyanis
a földesúrnak eszébe jutott, hogy
éppen a feketedió állomány közepé
be halastavat ásat. Hiába tiltakoz
tam, hogy a dió kipusztul, ha víz
mellett van. A tó meglett, az állo
mány kipusztult.
— De úgy érzem, nem volt ered
ménytelen az a 33 év, amit a magyar
erdészet
szolgálatában
töltöttem.
Mégis, ha sok küzdelemmel is, de
hagytunk valamit az utódokra... a
mának.
Elgondolkozik, pihen, láthatóan
kifáradt a szokatlanul sok beszéd
ben. De még halványan kirajzolódó
mosollyal hozzáteszi:
— Még azt szeretném megemlíte
ni, nem is minden célzatosság nél
kül, hogy a 4500 holdas erdőgond
nokság személyzete a következő
volt: egy erdőgondnok, egyetlen ír
nok és tíz erdőőr. Mégis, hányszor
éreztették velünk, hogy minket is
fölöslegesnek tartanak, hiszen a „fák
maguktól nőnek”...
B. K.
.

Veszprém környéki zöldövezet
Nagy es szép terv indult el a megvalósulás útján. A veszprémi fenn
síkra zúduló bakonyi szél már szinte évszázadok óta akadálytalanul
száguld végig a fátlan mezőkön, ahol a legelő jószág is vajmi kevés harapnivalót talál. Egykor erdő volt itt. de ezt ma már csak néhány cserje hir
deti a város peremén elterülő dolomitkopáron. Télen hófúvás, nyáron a
kavargó por keseríti a városszéli lakosságot. Ez indította Veszprém veze
tőit, hogy zöldövezet megteremtését kezdeményezzék a város körül. A fel
mérések alapján mintegy 400 hektárra készül fásítási terv. Kiterjedt erdőés erdősávrendszer övezi majd a Balatonfel vidéknek ezt a szépfekvésű és
történelmi hagyományokban gazdag városát.
A várostól nyugatra elterülő kopár térségen már csaknem egy évti
zeddel ezelőtt megindult a telepítés. Kibontakozó eredményei klasszikus
példái a dolomitkopárok fásításának és a helyes fafajmegválasztásnak. A
munkák tervezését a veszprémi erdőgazdaság fásítási tervező csoportja
végzi. A zöldövezet gyakorlati megvalósításának mindenben lelkes támo
gatója a városi pártbizottság és a városi tanács. Az erdősávok a szélvédel
men kívül talajvédelmi és esztétikai célokat is szolgálnak: szebbé válik a
fejlődő város környéke.
Az idei őszön már 60 hektáron végeznek gépi talaj előkészítést. A gép
nyomán hatalmas hantok dőlnek rendre, mély barázdák hasogatják a kopár
hegyoldalt. A terület beültetése jövő tavasszal történik, elsősorban fekete
fenyővel. De helyenként az erdeifenyő is számításba jön, s a lombosfák kö
zül a nagylevelű hárs, ezüsthárs, mezeijuhar, vadkörte, a cserjék közül a
galagonya, cserszömörce, vadrózsa. Ahol lehetőség van rá, gépi ültetést
alkalmaznak. Még néhány esztendő s más kép fogadja az embert a város
peremén. A mai fátlan kopár helyén erdővé nő a terv, a gondolat...

Csötönyi József
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A motorfűrészek alkatrészellátásáról
A motorfűrészek teljes vagy részleges felújítása
lényegében befejeződött. Egy részük már részt is vesz
az 1960—61-es gazdasági év fakitermelési feladatainak
végrehajtásában, a többi pedig üzemképes állapotban
várja a termelésbe való beállítását, illetve hogy tar
talékul szolgáljon a folyamatos munka biztosítására.
A gépi fakitermelési munka zavartalanságának
fontossága — a most már befejeződött felújítási mun
kák tapasztalatai alapján — indokolttá teszi, hogy a
nyilvánosság előtt is mélyrehatóan foglalkozzunk az
alkatrészellátás meg-megújuló problémáival. E gépek
alkatrészellátásáról azért indokolt külön is beszélni,
mert az erdőgazdaságoknál alkalmazott erő- és egyéb
gépeket a népgazdaság más területein is használják,
így mennyiségi és minőségi alkatrészellátásuk — egyes
zökkenőktől eltekintve — megoldottnak nem tekinthető
az ismert ellátó szerveken keresztül.
Egy-egy alkatrész hiánya gyakran többnapos ki
eséshez vezet a motorfűrészek munkájában. Ez amel
lett, hogy csökkenti az egy leltári fűrészre eső kiter
melt mennyiséget, s zavarja a tervszerű munkát, nö
veli az erdészetek bizalmatlanságát is és nem egyszer
kedvét szegi a fűrészkezelőnek, akire ez anyagilag is
hátrányos. Ezek a károk a mennyiségi ellátás hiányos
ságaiból fakadnak. Emellett esetenként előfordul az is,
hogy az alkatrészek minősége nem megfelelő, s emiatt
„rövid úton” nem cserélhetők, esetleg órákba telik,
míg sikerül alkalmassá tenni őket a szükséges célra.
A fűrészek jelenlegi napi termelési feladata körülbelül
15 m3. Ha a termelési idényben erdőgazdaságonként
csak 10 munkanap esik ki átlagosan az alkatrészellá
tás mennyiségi és minőségi elégtelensége miatt, könynyen kiszámíthatjuk, hogy a már említett és pontosan
nem mérhető erkölcsi kár mellett milyen kézzelfog
ható károsodás jelentkezik, mely az önköltség alakulá
sát is befolyásolja.
Az erdőgazdaságoknál a motorfűrészek három fő
típusa van elterjedve: az MRP, Druzsba és ERP. Ezek
alkatrészellátásával az ÉRDÉRT anyagellátó szerve
foglalkozik. Könnyű lenne a kérdést leegyszerűsítve
azzal elintézni, hogy az anyagellátó szerv jobban szer
vezze meg munkáját, ezzel biztosítsa, hogy minden idő
ben megfelelő mennyiségű és minőségű alkatrész áll
jon a felhasználók rendelkezésére. Ez azonban nem
ilyen egyszerű, még ha vannak is egyes területeken
tényleges kijavítható hibák, mint például a minőségi
átvétel terén. Kétségtelen, hogy a népgazdaságban üze
meltetett gépek alkatrészigényeihez képest a motorfű
részek ilyen természetű igénye elenyészően kicsi. Első
sorban ezért nem lehet elérni, hogy a lehetőségekhez
képest valamennyi szükséges alkatrész gyártását egy
vállalatnál helyezzék el. Ezért az elmúlt néhány év fo
lyamán az ÉRDÉRT számtalan állami vállalattal és
szövetkezettel állt kapcsolatban s ezek közül igen sok
van, amely egy-egy széria legyártása után további meg
rendelést nem fogadott el. A választékonkénti, nem
egyszer 50—100 darabos igények semmiféle vonzóerő
vel nem bírnak a gyártó cégekre. Ennek eredménye,
azt hiszem, egyértelműen leszögezhető: rapszódikus el
látás, eltérés az eredeti anyagminőségtől és nem egy
esetben a megadott mérettől.
Mindez elsősorban az MRP típusú motorfűrészek
re áll, hiszen a Druzsbák alkatrészellátását egyelőre
importból biztosítjuk — sajnos nem kielégítően. A
Druzsbák esetében azonban szükséges egy olyan jelen
ségre felhívni a figyelmet, amely tartózkodást válthat
ki ezekkel az egyébként jól bevált és üzembiztos fűré
szekkel szemben. A jelenlegi alkatrészárak mellett
ugyanis az egy termelési idényben cserélendő alkatré
szek értéke általában megközelíti, fokozottabb vagy
gondatlanabb igénybevétel esetén pedig meg is halad
hatja egy új gép árát. Ezért ha ezt a problémát nem
tudjuk a közeljövőben megnyugtatóan megoldani e ki
váló fűrészekkel szemben — az önköltség kedvezőtlen
alakulása miatt — mint már említettem, tartózkodás
várható. Nem közömbös az sem, hogy az alkatrészek

hazai gyártása viszont jelentős import megtakarítást
eredményezhet.
Ezekután szeretnék javaslatot tenni az alkatrész
ellátásnak véleményem szerint reális megoldására. Elő
ször is hadd szögezzem le, hogy a probléma — a már
említett gyártás-elhelyezési okok miatt — csak tárcán
belül oldható meg. Jelenleg két helyen volna a gyártás
megszervezhető: az ÉRTI kísérleti üzemében vagy az
Erdőgazdasági Szállító és Gépjavító Vállalatnál. Véle
ményem szerint azonban jelenleg egyik vállalat sincs
erre eléggé felkészülve, sem ha gépparkját, sem ha el
helyezését tekintjük. Az utóbbi vállalat mellett szólna
egyrészt az, hogy a gyártás sokkal inkább a profiljába
illeszthető, másrészt az, hogy a kísérleti'üzem program
ja úgyis eléggé zsúfolt, s így pedig eredeti célkitűzései
megoldására fordíthatná kapacitását. Természetesen
ebben az esetben is szükséges lenne, hogy a kísérleti
üzem megfelelő segítséget nyújtson a felhasználandó
anyagúk minőségének felülvizsgálatában, illetve meg
állapításában. A tárcán belüli gyártás esetén gondos
vizsgálat es a termelési tapasztalatok figyelembevétele
alapján eldönthetővé válik, mely alkatrészfeleslegek
gyártását indokolja a viszonylag csekély ráfordítás, il
letve fejlesztés.
A tárcán belüli gyártás előnyei nagy vonalakban:
a) folyamatosan biztosíthatjuk a zavartalan menynyiségi ellátást;
b) a rendszeres gyártásnál teljesen megszüntethet
jük az anyag minőségi és méreteltéréseit;
c) az esetleges újításokat vagy módosításokat a
központi gyártás „eltérítésével” országosan bevezethet
jük;
d) betelhet a szakemberek régi jogos vágya, beve
zethetjük az ún. „fődarab” felújítást, illetve a csere
rendszert (főtengely — komplett henger stb.);
e) szériagyártás bevezetése esetén csökkenthetjük
az alkatrészek árait;
f) az ellátó szerv egyszerűbben tudja beszerezni a
tárcán belül nem gyártott alkatrészféleségeket (pl. csa
varok), részben az erre profilozott üzemektől (pl. új fő
tengely);
g) végül de nem utolsósorban jelentős devizameg
takarítást érhetünk el.
A félreértések elkerülése végett még egy-két szót.
Nem gondolok arra, hogy valamiféle „alkatrész
gyárat” állítsunk fel. De javaslom, hogy a* tényleges
helyzet figyelembevételével és a rendelkezésre álló erő
források kihasználásával térjünk át fokozatosan a tár
cán belüli motorfűrész alkatrész gyártásra, Az ellátás
problémája nem új, a fizikai munka fokozott kiszorí
tása, a súlyosbodó munkaerőviszonyok, az olcsóbb ter
melés igénye és egyéb jól ismert okok azonban egyre
inkább sürgetik az alapos és gyors beavatkozást. Az
átállás alapos előkészítő munkát és időt igényel, így
kézzelfogható eredményei — ha most mindjárt hozzá
is látnánk, a jövő évi felújításoknál jelentkeznének
első ízben. Motorfűrészeink az elmúlt években a hibák
ellenére is kivívták a műszaki irányítók és kezelőik
megbecsülését. Hűséges segítőtársaink megérdemlik,
hogy állandó üzembiztos állapotuk érdekében megta
láljuk a megoldáshoz vezető legalkalmasabb és leg
gyorsabb utat.
Czédly Béla

Iskolaerdök Németországban
Az NSZK iskolái fontos feladatnak tartják a fia
talságnak az erdők szeretetére és megbecsülésére irá
nyuló oktatását. A tanulóifjúság által létesített és gon
dozott, úgynevezett iskolaerdők száma az 1950. évi 30ról 1959-ig 2049-re emelkedett. A munkába több állami
erdőgazdaság is belekapcsolódott. Az egyik pagonyban
erdei otthont létesítettek a diákok számára, akik nya
ranta kéthetes turnusokban váltják egymást. Ottlétük
idején erdészeti oktatásban részesítik őket.
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Erdő, vad és vadföldgazdálkodás
Erdő és vad csak együtt jelenthet
harmonikus, természetes egységet.
Az erdő vad nélkül sivár, kihalt. A
múltkoriban a Nyírségben jártunk,
ahol a szélhordta homokon ezer és
ezer hektárszámra nőnek a szép, üde,
új erdők. Itt hallottuk az egyik er
dészetvezetőtől: „Igen, lassankint
valódi erdő lesz a miénk is, már bú
vóhelyet keres benne a vad, fészket
rak lombja közt a madár.” Aligha
lehetne egyszerűbben és mégis oly
megjelenítő erővel kifejezni, hogy az
erdő és a vad fogalma elválasztha
tatlan egymástól.
De éppen így elválaszthatatlannak
kell lennie az erdőgazdálkodásnak és
a vadgazdálkodásnak is. Az Orszá
gos Erdészeti Főigazgatóság vezető
jének legutóbbi utasítása, az úgyne
vezett
38-as utasítás
nagy lépést jelent az erdő- és vad
gazdálkodás érdekeinek összehango
lására és ezzel természetesen a vad
károk csökkentésére is. A fontos
utasítás végrehajtásának megbeszé
lésére az OEF a múlt hónap folya
mán tapasztalatcserét rendezett az
erdőgazdaságok művelési szakembe
rei számára a székesfehérvári erdő
gazdaság fehérvárcsurgói nagyvadas
területén s a közeljövőben hasonló
tapasztalatcserére hívja össze az er
dőgazdaságok igazgatóit.

A tapasztalatcsere
részvevői előtt Danszky István osz
tályvezető vázolta a vadkárok elleni
védekezést, rámutatva, hogy az el
múlt gazdasági évben 27 millió fo
rint volt az erdőgazdasági és mint
egy 15 millió a mezőgazdasági vad
kár, annak ellenére, hogy a vadkár
elhárítás költségei 30 millió forintot
emésztettek fel. Ez a két kiragadott
adat is beszédesen bizonyítja, hogy
új utakat, módokat kell keresni ah
hoz, hogy a vadkárosítás elviselhető
mértékű legyen. A rengeteg új erdő
sítést nem lehet kerítéssel megvéde
ni, a természetes védekezés módsze
reit kell kiszélesíteni. A legfontosabb
teendők: a vadállomány szabályozá
sa, a megfelelő ivararány kialakítá
sa, a vadföldgazdálkodás végleges
rendezése. Mindezt az erdőművelési
csoportoknak és a vadászati felügye
lőknek együttesen kell végrehajta
niuk, a helyi adottságok figyelembe
vételével. A vadföldek létesítésének
most már minden előfeltétele meg
van, a szükséges anyagiakat is biz
tosítja az OEF utasítása, tehát nem
szabad tovább
halogatni, „kényes
kérdésnek” tekinteni a probléma
gyökeres rendezését.
A részvevők ezután Balsay Miklós
erdőművelési csoportvezető kalauzo
lásával megtekintették a 8700 hek
tárnyi nagyvadas terület legfonto
sabb vadgazdálkodási objektumait.
Legnagyobb érdeklődést a különböző
vadföldek és vadlegelők
keltették, valamint a pajtával kom

binált szarvasetető. Elmondották a
székesfehérvári gazdaság szakembe
rei, hogy a helyes vadgazdálkodás
megszervezésére 1958-ban elkészítet
ték nagyvadgazdálkodási távlati ter
vüket. Az 1965-ig végrehajtandó terv
első két éve alatt mutatkoztak már
eredmények, csökkent a nagyvad
törzslétszáma, javult a minőség, a
vadkárelhárító intézkedésekkel és
vadföldek, vadlegelők gondos üze
meltetésével csökkent a vadkár. A
megfigyelések szerint a vadkárt
ezeknek az intézkedéseknek a to
vábbfejlesztésével 60 százalékkal le
het csökkenteni, de a még fennma
radó 40 százalékból is le lehet fa
ragni.
A fehérvárcsurgói 8700 hektár öszszes és 2643 hektár erdővel borított
vadászterületen a múlt gazdasági év
ben 14,94 hektárnyi vadföldet üze
meltettek, ahol pillangósokat, zabot,
takarmánykáposztát, répát, csicsókát,
kukoricát termeltek. A vadlegelők
területe 5 hektár volt. A vadföldgazdálkodást a jövőben tovább fejlesz
tik, növelik a természetes vadlegelő
ket, a téli nedvdús és szálastakar
mányt teljes egészében, az erőta
karmányszükségletet pedig nagy rész
ben az erdők területén belül terme
lik, ahol a nagyvad dézsmálhatja. A
múlt évben a hiányzó erőtakarmányt
vadgesztenyével pótolták. A pótlás
hoz jól bevált ezenkívül a legutóbbi
időkben a földi mandula is. A vad
földeket a fiatalosok szomszédságá
ban létesítették, ahol az árnyékpászták kisebbek és a vad a közeli véde
lem miatt bátrabban keresi fel azo
kat. Felhívták a tapasztalatcsere
részvevőinek figyelmét a többi kö
zött a szárított lomb etetésére, mint
a vad elterelésének fontos eszközére.
A nagyvadas terület megtekintése
utáni hozzászólások azt bizonyítot
ták, hogy

az erdőművelési szakemberek
egységesen a helyes vadföldgazdál
kodás
kialakítására
törekszenek.
Schneider Jenő, a keszthelyi erdő
gazdaság igazgatója az erdőművelési
csoportok és a vadászati felügyelők
közötti tökéletes kooperáció szüksé
gességét hangoztatta. Varga Béla
(parádfürdői erdőgazdaság) arra mu
tatott rá, hogy a 38-as utasítás nagy
segítséget jelent, mert eddig nem
látták tisztán, hogyan hangolják öszsze az erdőgazdálkodást a vadgaz
dálkodással. Náluk is milliókra rúg
nak a vadkárosítások s az eddig is
150 kilométernyi hosszúságú vadke
rítéseket már nem lehet szaporítani.

AZ ERDŐ
MEGJELENIK HAVONTA
ELŐFIZETÉSI ÁRA t
egy évre 60 Ft. félévre 30 Ft

Bár hegyvidéken nehezebb területet
biztosítani a vadföldekhez, mindent
megtesznek a természetes vadkárel
hárítás megvalósítására. Bencze La
jos (Erdőmérnöki Főiskola) kifejtet
te, hogy a vadföldeknek nemcsak a
vad etetését kell szolgálniuk, hanem
a vad elterelését is bizonyos terüle
tekről. Lengyel György (Erdővédel
mi Állomás, Budakeszi) rámutatott,
hogy a helyes vadgazdálkodás és el
lenőrzés alapja
a pontos vadszámlálás;
sajnos sok gazdaság rendszeresen
kétféle létszámot jelent az erdőmű
velési állomásnak. Van olyan gazda
ság — például a tatabányai —,
amelynél, ha a jelentett vadlétszám
alapján teljesítenék a kilövési ter
vet, mindössze 10 szarvas maradna,
a vaddisznók száma pedig mínusz 11
lenne. Fónagy István (OEF) arról be
szélt, hogy a legfőbb törekvés: nem
sok vadat, hanem jó minőségű va
dat akarunk. A helyes vadgazdálko
dás egyetlen útja: a kilövési terv
teljesítése, vadföldek létesítése és
rendszeres, gondos, művelése, a vad
téli etetése.
A tapasztalatcsere benyomásait
mintegy összegezte hozzászólásában
Sitkey János főosztályvezető (OEF).
Bevezetőben arra mutatott rá, hogy
a vita során általában úgy emleget
ték az erdőgazdálkodást és a vad
gazdálkodást, mintha az két külön
vonal lenne. Ez téves nézet; csak egy
vonal van, az erdőgazdasági, mert a
vadgazdálkodás is az OEF-hez tarto
zik s egyaránt fontos feladat az er
dőgazdálkodás továbbfejlesztése és a
vadgazdálkodás előmozdítása, kor
szerűsítése. A kettő szoros összhangbahozása népgazdasági érdek. Fel
hívta az erdőművelési szakemberek
figyelmét, hogy a tapasztalatcserén
látottakat ne másolják le, hanem a
vadkárelhárítási teendőket minden
erdőgazdaságnál a helyi viszonyok
szerint határozzák meg. Az erdőmű
velők és vadászati felügyelők ezen
az alapon üljenek le megbeszélni
egymással a legcélravezetőbb intéz
kedéseket, a 38-as utasítás sürgős
megvalósítását.
*

Az erciőművelési csoportvezetők
részére rendezett tapasztalatcsere
után az OEF 20 erdőgazdaság
igazgatóját hívta össze hasonló
tapasztalat cserére. A december
elsején megtartott fehérvárcsurgói
tapasztalatcserén az igazgatók
megbeszélték az OEF 38-as utasí
tásának végrehajtásával kapcsola
tos teendőket. A megbeszélésen
részt vett és felszólalt dr. Balassa
Gyula miniszterhelyettes, az OEF
vezetője is. A tapasztalatcserét
legközelebbi számunkban ismer
tetjük részletesebben.
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NAGY LÁSZLÓ
Hatvannégy éves korában, jófor
mán az íróasztala és a pihenés nél
küli erdősítő tevékenység mellől
ragadta el a halál váratlanul Nagy
Lászlót, a Budapesti Erdőgazdaság
erdőművelési csoportjának vezető
jét.
1896-ban született, az első világ
háborúban évekig katonáskodott és
küzdelmes ifjúkor után, csak 30
éves korában, 1926-ban szerezte
meg az erdőmérnöki oklevelet. Ne

hezen tudott elhelyezkedni az akkori
viszonyok között és két éven át,
mint földmérő dolgozott, s le is tette
a földmérői vizsgát. 1928-ban került
végre államerdészeti szolgálatba,
mint napidíjas, a debreceni állami
erdőigazgatósághoz. Már a követke
ző évben kinevezték segédmérnökké
és munkájának megbecsülését jelen
tette, hogy 1935-ben megbízták a
bánki állami erdőhivatal vezetésé
vel. Már ebben az időben beleélte
magát az alföldfásítás nagy problé
máiba,
megismerte a feladatok
nagyságát, de ugyanakkor megtanul
ta a gyakorlatban az alföldfásító
munka módszereit és az elvi elkép
zeléseknek mindennapos küzdelem
ből születő megvalósítását. De nem
állt meg a férfikora delén szerzett
tapasztalatoknál, hanem állandóan
tanult, bővítette szakismereteit to
vábbra is, hogy minél többet és ma
radandóbbat alkothasson. Dolgozott
más beosztásokban is, de soha nem
szakadt el az alföldfásitás nagy gon
dolatától.
Komoly feladatok megoldását bíz
ták rá a Földművelésügyi Miniszté
rium erdészeti főosztályán, majd a
Mallerdnél, ahol mint osztályvezető
a statisztikai osztály munkáját irá
nyította. Ebben a munkakörében is
lankadatlan szorgalmával és munka
szeretetével valóságos úttörő mun
kát végzett: a felszabadulás utáni
évek erdőgazdasági tevékenységét
még ma is Nagy László rendszere
zett
statisztikai
adatgyűjtésének
eredményei tükrözik a legjobban.
Élete utolsó szakaszát ismét az
alföldfásítás szolgálatában töltötte.
Előbb a budapesti erdőtelepítő állo
máson, majd a pestvidéki erdőgaz-

Dr. Kalmár Zoltán: Jó gombák és
felhasználásuk

Csorba Endre—Szíjj ártó Oszkár:
AZ RS—09 MAULWURF TRAKTOR
KEZELÉSE ÉS KARBANTARTÁ
SA, Üzemeinkben egyre több és több
RS—09 traktor dolgozik. Ez a Német

Demokratikus Köztársaságban gyár
tott traktortípus viszonylag rövid idő
alatt rendkívül népszerűvé vált.
Mint igen korszerű eszközhordozó
sokféle igényt láthat el. Előnye a
régebbi univerzális traktorokhoz ké
pest, hogy a rászerelt munkagépek
hez nincs szükség külön kezelőre,
mert a traktorvezető maga is irá
nyíthatja munkájukat. További elő
nye, hogy rakfelületet is lehet rásze
relni, s ilyen módon szállítási fel
adatokra is alkalmas.
Ezért mutatkozott fokozott érdek
lődés az RS—09 traktorról szóló iro
dalom iránt. A szerzők röviden, tö
mören foglalták össze a legfontosabb
tudnivalókat, amelyek a traktor gaz
daságos és szakszerű üzemeltetéséhez
nélkülözhetetlenek. Közük a mű
szaki adatokat, bemutatják a szerke
zeti részeket, segédberendezéseket,
tartozékokat. Az eddig megjelent,
hasonló jellegű könyvek anyagán
túlmenőleg foglalkoznak az RS—09
munkagépeivel is. Ismertetik a váltvaforgató eke, a vetőgép, a műtrá
gyaszóró, a permetező-porozógép, a
hordozott mindentművelő eszköz, a
függesztett fűkasza, a felszerelhető
rakodófelület, a répafej elő-szerszám,
a répakiszedő-szerszám, a répa- és a
répalevél-felrakó, a burgonyaszedő
és a traktoros gereblye működését,
okszerű használati módját.
Alaposan, részletesen elemzik a
traktor karbantartásával kapcsolatos
teendőket.
Ez a sokoldalú gép
ugyanis ilyen tekintetben nagy fi
gyelmet és gondosságot követel meg.
Ezért térnek ki külön az egyes al
katrészek
ellenőrzésére, kenésére,
olajozására, az egyszerűbb szerelési
és javítási munkákra is. Külön feje
zetet szentelnek az üzemzavarok el
hárításának, a traktor tárolásának,
a balesetelhárítási előírásoknak és a
garanciális feltételeknek.
93 ábra szemlélteti a szövegben el
mondottakat, amelyek segítségével
az olvasó könnyen eligazodhat a mű
szaki tudnivalók között.
Az ízléses kiállítású könyv a Me
zőgazdasági Kiadó gépesítési soroza
tában jelent meg. (Ára 10 forint.)
S. P.

daságnál, végül a Budapesti Erdő
gazdaságnál fejtett ki megpihenést
nem ismerő éjt-napot eggyé tevő
munkát; az utóbbi posztján 1955 óta
mint az erdőművelési csoport veze
tője.
Széleskörű tudását, gazdag gya
korlati tapasztalatait sohasem rej
tette véka alá. Mindig nevelt és ta
nított. Erdőmérnöki hivatását szinte

indulatos szenvedéllyel vállalta, a
szakma minden területén segíteni,
alkotni akart. Emlékét nem csak
pályatársai és barátai fogják még
sokáig megőrizni, hanem elsősorban
azok az akácerdök és nyárfasorok,
alföldi tölgyesek és fenyőtelepítések,
amelyek Nagy László munkássága
nyomán születtek az Alföld mostoha
termőhelyi viszonyai között.

Az utóbbi években a gombakedvelők
örömére egymásután jelentek meg a
könyvpiacon új gombászati könyveink.
A gombák iránt érdeklődők már a köz
ismert és népszerű Ehető és mérges
gombák-vól, továbbá az Erdő-mező gombái-ból elsajátíthatták a szükséges alap
ismereteket. Minden gombagyűjtő szá
mára probléma azonban a gomba ízletes
elkészítése is. Ezt a kérdést tárgyalja is
mert gombaszakértőnk, dr. Kalmár Zol
tánnak a Mezőgazdasági Kiadónál meg
jelent legújabb könyve. A jó gombák és
felhasználásuk méltán sorakozik az első
gombás könyvek mellé. A szerzőt alig
hanem az az elgondolás vezette, hogy
széles körben megkedveltesse a gomba
gyűjtést és a gomba elkészítésének be
vált módszereit. Értékes táplálék-e a
gomba? Van-e népélelmezési és népgaz
dasági jelentősége? — veti fel a kérdést s
az igenlő választ bőségesen megindokol
ja. A közölt számadatok tükrében érde
mes elgondolkozni rajta, hogy az erdő
mező szinte ajándékképpen nyújtja az
értékes táplálékot adó gombákat és mé
gis milyen keveset
gyűjtünk be és
használunk fel belőlük. A gombagyűjtők
kísértő réme a
gombamérgezés. Ez
azonban elkerülhető, ha a szerző által
ajánlott szabályokat betartjuk. A könyv
táblázatosán foglalja össze a teendőket
a netán mégis fellépő gombamérgezés
esetén.
Sorra veszi a könyv legfontosabb ehe
tő gombáinkat. Leírásuk mellett színes
képekkel is szolgál. Ismerteti a gomba
gyűjtés módját, technikáját és hasznos
táblázatban foglalja össze a gyűjtésre
ajánlott gombák termésprognózisát. Ter
jedelmes rész foglalkozik a gombásétel
receptekkel. Se szeri, se száma szinte
azoknak a módoknak, amelyekkel a legízletesebb ételeket készíthetjük a gom
bákból. Érdemes megszívlelni a szerző
nek az elkészítésre vonatkozó általános
útmutatását és a főzésre vonatkozó spe
ciális tanácsait. A 71-féle gombásétel re
ceptből ízlése szerint válogathat kiki.
Ehető gombáink
idénycikkek lévén
tartósításuk szintén
fontos kérdés. A
könyvben erre vonatkozólag is megfelelő
útmutatást találunk.
A szerző tudományos alapon, de mégis
mindenki számára közérthető stílusban
adja közre 'nondanivalóját. Hisszük azt,
hogy könyve jó szolgálatot tesz ehető
gombáink széleskörű megkedveltetése ér
dekében. Erdészeink érdeklődésére is
joggal tarthat számot.
(Mezőgazdasági Kiadó, ára: 10,— Ft.)

Cs. J.
*
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KÜLFÖLDI HÍREK
Az NDK nyersgyanta termelése az
utóbbi tíz évben folyamatosan növe
kedett — évente átlagosan 1000 ton
nával — de ez a mennyiség még
mindig nem fedezi a szükségletet. A
terpentinolaj és a kolofónium gazda
sági jelentősége ugyanis világszerte
nő, igen nagy a papíripar kolofónium
igénye s különböző vegyipari ágak
is egyre újabb lehetőségeket nyitnak
a gyantatermékek felhasználására.

Csehszlovákiában hasznos kézi
könyv jelent meg a kisebb erdők ke
zeléséről a termelőszövetkezeti ta
gok részére. A kis könyv röviden
Összefoglalja a legfontosabb erdé
szeti szakismereteket.
*

*

Bulgáriában a mókusállomány
tervszerű gondozásának kérdésével
foglalkoznak. A mókusvadászat, il
letve a mókusprém feldolgozása ko
moly népgazdasági bevételt jelent.

A
Szovjetunióban
kísérleteket
folytattak a röntgen sugaraknak és a
rádióaktív urán-gamma sugarainak
felhasználására a faanyagok minő
ségi vizsgálatánál. Érdekes megálla
pítás, hogy a bélkorhadt rezgőnyár
percenként 14, a lúcfenyő 20 száza
lékkal több gamma részecskét bo
csát át, mint az egészséges fa.

„Oktató ösvényt” létesített erdejé
ben Göttingen városa. Az ösvény
mentén különleges fák és egyéb nö
vények, jellegzetes erdőtípusok és
különféle erdei munkák látványa
tárul a látogatók elé, hogy közvetle
nül megismerkedhessenek az erdő
gazdálkodás problémáival.

*

♦♦

Indiában a szakértők megállajpítása szerint a beépített fának mint
egy 10—25 százalékát pusztítják el
a rovarok (szúfélék, cincérek, ter
meszek). A károsítóknak ellenálló
fafajok alkalmazásával és megfelelő
védelmi eljárásokkal a kár lényege
sen csökkenthető lenne .

Külföldi lapszemle

*

A Forst und Jagd (Berlin) ismert
német erdészeti szaklap ez év no
vemberi számának mellékletében két
magyar vonatkozású cikket közöl.
Dr. Vágó Ödön, az OEF elnöki fő
osztályának vezetője a magyar erdő

TSisgyermek voltam még,
^alig hét-nyolcéves, de
már hogy örültem, ha az
édesapám
könyörgésemre
magával engedett az erdőbe.
Szívvel-lélekkel
élveztem
az erdő szépségét, susogá- vad életét mentettem meg.
sát. illatát. Lehetetlen le A boldogságtól sem enni,
írni azt a boldogságot, sem aludni nem tudtam.
Aztán
iskolába
kellett
Aztán lejárt a szabadság
mennem és az első kará
csonyi szünetben megkap s én fájdalmas szívvel bú
tam a bátyám egycsövű, csúztam az erdőtől, és
puskámtól.
28-as puskáját.
Gyönyörű havas volt az 7LTőst a húsvéti szabadságot
erdő. Engedélyt kértem,
vártam epedve. Végte
hogy kimehessek. Az en len sokára, de az is elérke
gedély megadatott, de az zett. Ekkor jött a könyör
zal, hogy csak ragadozókra, gés napja, hogy kimehessek
szabad lőnöm. Óvatosan, az erdőbe a kispuskámmal.
figyelmesen mentem a hó Apám hivatalosan távol
ban. Nemsokára egy róka volt. Édesanyámnak könyö
nyomra találtam és aztán rögtem, hogy eresszen el.
lépésről lépésre haladva, a Megvolt a boldogság, délig
dombtetőn levő bokrok kö kaptam
engedélyt,
csak
zött megláttam két fekete nagyon vigyázzak a puská
pontot, majd még egy óva val és csak ragadozókra
tos lépés után a róka he lőjjek.
gyes orrát. Céloztam és lőt
Figyelmesen jártam az
tem. Ahogy eloszlott a erdőt lövésre kész puskám
nagy füst, láttam, hogy a mal. Már sokat barangol
róka helyben maradt. Nagy tam és gyönyörködtem az
boldogan futottam oda és erdőben és a sok vadban.
húztam hazafelé, mert el Minden csapdaúton, soranem bírtam. De még így kozón, nyiladékon óvato
is kifogyott a szuszom s ott san kikémleltem, hogy mi
kellett hagynom a hóban. van ott. Egy csapdaúton
Hazasiettem és jelentettem benéztem és láttam, hogy
az eredményt édesapám egy nagykalapos ember
nak. Apám megdicsért és fegyverrel a kezében jobbra
azt mondta, csak így foly és balra benéz minden fa
tassam, akkor jó vadász sorba. Megálltam és fi
lesz belőlem. Legalább 200 gyeltem. Láttam, hogy ha

gazdálkodás alapkérdéseiről ad össze
foglaló tájékoztatást. Közli az erdő
sültség adatait, a termelési eredmé
nyek arányainak alakulását és rész
letesen tárgyalja a magyar erdőgaz
dálkodás szervezeti felépítésének
kérdéseit. Beszámol az Országos Er
dészeti Főigazgatóság és az irányí
tása alatt működő erdőgazdaságok,
faipari vállalatok és vadgazdálkodási
üzemek működésének irányelveiről, a
tudományos kutatás, a tervezés, az
értékesítés külön szerveinek tevé
kenységéről. Ismerteti, hogy mikép
pen alakul a nem állami tulajdonban
levő, főleg közbirtokossági erdők te
rületén a szakmai irányítás biztosí
tása, foglalkozik a termelőszövetke
zeteknek adott erdészeti támogatás
kérdéseivel, összefoglaló képet ad
az erdészet területéhez tartozó vala
mennyi ágazat, vállalat, intézet és
üzemmel kapcsolatos jogi problémák
folyamatos intézésének szervezeté
ről. Végül az OEF irányítása alatt
megjelenő folyóiratok munkáját is
merteti és tájékoztatja a német
szakközönséget az Erdészeti Nevelő
otthon munkájáról.
Ugyanebben a számban összefog
laló beszámolót találunk lapunk fe
lelős szerkesztőjének, Ákos László
nak a tollából a tavalyi erdőnevelési
konferencia tanulságairól.

keresztezéshez ér, akkor
vissza is néz. Én az útak
keresztezésével
tisztában
voltam, hogy melyik mikor
következik.
tj1 Ihatároztam, megfogom
az illetőt. Megkezdtem
a „közelítést” úgy, hogy
amikor ő a keresztezéshez
ért, én beléptem a fasorba
és onnét kémleltem ki.
Közben fácánok repültek,
ő célzott de nem lőtt. Már
az utolsó keresztezés kö
vetkezett, gyorsan a háta
mögé kerültem és a ke
resztező útnál el is értem.
Amint jobbra és balra
akart nézni, észrevett és
megfordult, de én már sa
ját puskámat villámgyor
san a nyakamba akasztot
tam, az övének a csövét el
kaptam, kirántottam a ke
zéből és a hasának fordí
tottam. Kiadtam a paran
csot, hogy három méterre
haladjon előttem. Semmi
izgalmat nem éreztem. Lö
vésre készen vittem a ke
zemben a nagy, 12-es kali
berű puskát, ő pedig ment
előttem.
Megismertem, Papp Sán
dor szőlőhegyi lakos volt,
híres
vadorzó.
Kétszáz

métert mehettük így, ami
kor arra kért, hogy ássuk
el a puskát. Én tiltakoztam
és figyelmeztettem, hogy
menjen tovább előre. Majd
útjaink kettéváltak, ő a
szőlőhegy felé tartott, én
pedig hazafelé. Megérkez
tem a két puskával. Édes
anyám persze meglepődve
kérdezte, hogy hol vettem
a
másikat.
Elmondtam
neki, mi történt, ö hófehér
lett, állni sem tudott, csak
leült és bámult rám, mert
ismerte hírből a vadorzót.
— Mikor édesapám meg
érkezett az erdőhivatalból,
anyám azonnal megmutatta
neki a puskát és elbeszélte
a történteket. Apám szin
tén hófehér lett és nyugta
lan, alig jutott szóhoz. Rö
vid idő múltán azonban
rámnézett s azt mondta:
— jól van fiam, derék gye
rek vagy, ha így folytatod,
ember lesz belőled, s el
bánsz a gazemberekkel.
Csak mindig bátor, kötelességtudó ember légy. Az
erdészetnek talpig becsüle
tes, igaz emberekre van
szüksége.
/1 zóta sok-sok év telt el.
De én az életben meg
állapítottam, hogy édes
apámnak igaza volt, bölcs
tapasztalatból
szólt
így
akkor nyolcéves gyerme
kéhez.
Máté Lajos
erdész, Lengyel, Célpuszta
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Kaposvár csapata
nyerte a labdarugó bajnokságot
Az 1960. évi erdész labdarúgóbaj
nokság döntőjére november 26-án
került sor a budapesti MEDOSZ pá
lyán. A középdöntőből a kaposvári
és a budapesti erdőgazdaság csapata
került ki a legjobb eredménnyel, így
e két csapat között kellett eldőlnie
a bajnokság sorsának.
A két csapat fegyelmezetten és
nagy odaadással játszott, de már az
első félidő elején kialakult a kapos
váriak fölénye. A mérkőzés csaknem
teljes egészében a budapestiek tér
felén zajlott le, a budapestiek csa
pata csak a második félidő néhány
percében tudott támadásba lendülni,
de ez a néhány perc is elegendő volt
rá, hogy Molnár labdát küldjön a ka
posváriak kapujába. A kaposváriak
akkor azonban már egygólos veze
tésben voltak — az első félidőben
Vimola Mihály rúgta a budapestiék
kapujába —, az egyenlítés után még
nagyobb támadást vezettek a buda
pestiek kapuja ellen s Szabó Dezső
nemsokára hálóba küldte a kaposvá
riak második gólját. Ez azután el is
döntötte a mérkőzés sorsát, mert a
budapestiek a játék hátralevő ré
szében még játékoscserével sem tud
tak gólhelyzetet kiharcolni. Biztatás
ban, szurkolásban egyik csapat sem
szűkölködött, a kaposváriak is szép
számú „szúrkoló különítménnyel” ér
keztek.
Az erősebb csatársor, a támadások
tervszerűbb vezetése igazságos 2 :1
arányú győzelmet hozott a kaposvá
riaknak. Az erdész-bajnokság során
a csapat összesen tíz mérkőzést ját
szott, ebből egyszer szenvedett ve
reséget, egyszer döntetlenül végzett,

s játékosai összesen 21 gólt rúgtak,
7-et kaptak. Érdekessége a csapat
nak, hogy csaknem minden játékosa
más és más erdészetnél dolgozik, így
csupán a mérkőzések idején talál
koztak egymással is. és dr. Németh
László csapatkapitánnyal is.
Az OEF által alapított serleget dr.
Balassa Gyula miniszterhelyettes, az

Fegyelmi határozatok. Az OEF
vezetője
Adamko
Józsefet a
Nyugatbükki Állami Erdőgazda
ság igazgatóját fegyelmi büntetés
képpen hat hónapi időtartamra
alacsonyabb
munkakörbe
he
lyezte, Pallagi Bélát pedig, az
erdőgazdaság főkönyvelőjét írás
beli megrovásban részesítette. —
Hajdú Józsefet, a Fumir- és Le
mezművek főmérnökét, aki ellen
vesztegetés bűntette miatt eljárás
indult, fegyelmi büntetésképpen
állásából azonnali hatállyal elbo
csátotta.
*

Felmentés.

Az

OEF vezetője

Bíró Lajost a Nyugatbükki Állami

Erdőgazdaság főmérnöki munka
körének, Pallagi Bélát az erdőgaz-

Műszerfelhasználók figyelem!
Raktárrá! szállítjuk az alanti műszereket:

Malligand borfokmérő

Gay-Lussac barométer

Fortin barométer

Thermograph

Műszer és Irodagépértékesítő Vállalat
Műszer Boltja

Budapest, VI., Népköztársaság útja 2.

OEF vezetője adta át a bajnokcsa
patnak, s ugyancsak ő adta át a ka
posvári játékosoknak az arany, a bu
dapestieknek pedig az ezüst emlék
érmeket. Ezután Dobi Ferenc, a ME
DOSZ titkára a szakszervezet elnök
ségének díszoklevelét nyújtotta át a
bajnokcsapat kapitányának.
Az első erdész labdarúgóbajnokság
kedvező tapasztalatai alapján az OEF
szakszervezeti bizottsága a MEDOSZ
sportszakosztályával
egyetértésben
elhatározta, hogy ezentúl minden
ősszel megrendezik az erdész-bajnok
ságot. A bajnokság döntőit a jövőben
a döntőbe került két csapat valame
lyikének az erdőgazdasági székhe
lyén tartják, a város sportkedvelő
közönségének nyilvánossága előtt.

daság főkönyvelői teendőinek ellá
tása alól felmentette.
♦
Megbízás — kinevezés. Az OEF
vezetője Fila Józsefet, a Mátrai
Állami Erdőgazdaság igazgatóját,
jelenlegi beosztása mellett a Nyu
gatbükki Állami Erdőgazdaság
igazgatói teendőinek ideiglenes
ellátásával megbízta, továbbá Ko
vács Jenő erdészetvezetőt a Nyu
gatbükki Állami Erdőgazdaság fő
mérnökévé nevezte ki.

*
Felmentés — kinevezés. Az Or
szágos Erdészeti Főigazgatóság ve
zetője Kemény Lajost, a Szolnoki
megyei Állami Erdőgazdaság főmér
nökét munkakörének ellátása alól
1960. november 15-i hatállyal fel
mentette és ugyancsak a Szolnok
megyei erdőgazdasághoz tervcsoport
vezetői munkakörbe áthelyezte. Egy
idejűleg Termán István erdőgazda
sági felügyelőt (Cserháti ÁEG), a
Szolnok megyei Állami Erdőgazda
ság főmérnökévé kinevezte.
*
Barcson tartotta ülését november
végén az OEF kollégiuma. Megvizs
gálták a Barcsi Fűrészek rekonstruk
ciójának folyamatban levő munká
latait, valamint a már üzembe állí
tott mozaikparketta gyártó üzem
részben kialakított technológiát és a
mozaikparketta gyártásnak várható
eredményességét.
*
Halálos traktoros baleset. Az egri
erdőgazdaság egyik G—35-ös vonta
tója Egerszalók és Verpelét között
a műúton felborult, maga alá temette
Rozsnoki Gyula 37 éves vontatóve
zetőt, aki súlyos fejsérülésébe a hely
színen belehalt. A vizsgálat megál
lapította, hogy Rozsnoki a lejtős
út egyik kanyarulatában elvesztette
uralmát a gép felett, hasztalan pró
bálta a sebességváltót visszakapcsol
ni, hogy ezzel is csökkentse a traktor
sebességét s a kanyarban, erős fé
kezés közben, hirtelen balra kormá
nyozta a gépet. A pótkocsin utazó
Lantos József segédvezető, amikor
látta, hogy a baleset elkerülhetetlen,
leugrott az útmenti szántásba s csak
könnyebb sérülést szenvedett.
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