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A tájfejlesztési és környezetgazdálkodási szakosztály a MÉM MTA erdészeti bi-
zottság környezet- és erdővédelmi szakbizottságával és a MN Veszprémi Erdőgaz-
dasággal „immisziós károsítások az erdőállományokban" címmel ankétot rendezett 
az inotai kohó melletti erdőállományok helyszíni bejárásával. A szakmai fórum 
ajánlásokat fogadott el a komplex környezeti károsítások erdőállományokban történő 
vizsgálatára. Az ankétot dr. Dobos Tibor, az OEE Tájfejlesztési és Környezetgazdál-
kodási Szakosztály elnöke vezette. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A budapesti csoport látogatást tett a 
Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. Itt 
Kotlár Károly és dr. Oroszi Sándor ka-
lauzolásával megtekintették „Az erdő-
gazdálkodás története Magyarországon" 
és a „Természetvédelem Magyarorszá-
gon" című állandó kiállításokat. Ezt kö-
vetően Kotlár Károly Nádler Herbert 
munkásságáról tartott előadást. Kiemel-
te a neves vadász tudományos és irodal-
mi munkásságát, majd dr. Sonnenvend 
Imre „A Káli-medence természeti érté-
kei" címmel diavetítés kíséretében mu-
tatta be az 1984-ben védetté nyilvánított 
Káli-medencét. 

A balassagyarmati csoport 10 fős mun-
kabizottsága vitatta meg az „Az erdő-
és fagazdálkodás helyzete és feladata" 
KNEB utóvizsgálati anyagot. A vita kü-
lönösen a vadkárral kapcsolatos problé-
mákat, a vágástéri hulladék hasznosítá-
sának kérdéseit, a szárítás és választék-
bővítés lehetőségeit, a szabályozórend-
szert, a szektoronkénti jövedelmi külön-
bözőségeket taglalta. 

A nagykanizsai csoport vezetőségi ülé-
sén dr. Páll Miklós titkár ismertetőt 
adott az 1986. évi munkáról, majd ja-
vaslatot tett az 1987. évi programra. Az 
ismertetést, illetve a javaslatokat élénk 
vita követte. Felhatalmazást kapott a 
titkár arra, hogy a kialakult vitában el-
hangzottak figyelembevételével állítsa 
össze a végleges munkatervet. Az ülést 
követően résztvevők megtekintették a 
bajcsai csemetekertben folyó munkákat. 

A Bled-i (Szlovénia) Erdészeti Egye-
sület 53 fős küldöttsége tapasztalatcserén 

vett részt a ZEFAG területén. Dr. Páll 
Miklós és Lancsák Lajos vezetésével a 
vendégek megismerkedtek a bajcsai 
nagyüzemi csemetekerttel, megtekintet-
ték az erdészeti és vadászati állandó ki-
állítást, a nagykanizsai szabadidő-köz-
pontot és a kis-balatoni vízrendezés első 
ütemét 

A pilisi csoport (Visegrád) vezetőségi 
ülést tartott, amelyen a Parkerdőgazda-
ság részéről részt vett dr. Szikra Dezső 
műszaki főigazgatóhelyettes és dr. Anda 
István gazdasági főigazgató-helyettes. Az 
ülésen Bánó László titkár tájékoztatta a 
vezetőséget a lillafüredi titkári találko-
zón elhangzottakról, majd személyi kér-
déseket tárgyaltak. Néhai Bertényi Mik-
lós utódjaként jelenlevők megválasztot-
ták a csoport elnökéül Vida Zoltán erdő-
mérnököt, a Parkerdőgazdaság műszaki 
erdészete vezetőjét. Szdbatin Lajosné 
gazdasági felelőst, elismerve eddigi 
egyesületi munkáját felmentették meg-
bízatása alól, és gazdasági vezető helyet-
tesnek választották meg. Gazdasági fe-
lelősként Vincze Eszter tagtársat — nyu-
galmazott általános iskolai igazgatót — 
választották meg. 

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

Budapesten: dr. Koronczi Imréné „A 
gombatermesztés aktuális kérdései"; 
dr. Babos Károly „Pleurotusszal feltárt 
fahulladék hasznosításának újabb ered-
ményei"; 

Mátrafüreden: dr. Rada Antal „Az er-
dőgazdálkodás szabályozása az érvény-
ben levő jogszabályok alapján"; 
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