
Az Erdő szerkesztőbizottsága áprilisban 
ünnepi üléslt tartott, amelyen a napi
rendi lapszámok és beérkezett szakcik
kek megvi tatása után Keresztesi Béla 
elvtárs, a szerkesztőbizottság elnöke is
mertette a Szerkesztőbizottságnak az el
múlt öt évben végzett munkásságát. 
Részletes statisztikai adatokkal mutatott 
rá arra, hogy A z Erdő színvonala mind 
mennryiiségi, mind minőségi tekintetben 
örvendetesen emelkedett , é s Az Erdő ol
vasógárdája is számottevően növekedett. 
Az olvasóinktól beérkezett vélemények
ből ismerte m e g a szerkesztőbizottság, 
hogy A z Erdő az erdészek és az erdő
mérnökök igényét i s te l jes mértékben ki
elégíti , egyben hozzájárul a szakmai 
tudásuk növeléséhez. 

Ezután Madas András elnök fejezte ki 
az e lnökség köszönetét elsősorban Ke
resztesi Bé la elvtársnak, ós a szerkesztő
bizottság va lamennyi tagjának azért a 
fáradhatatlan munkásságukért, amellyel 
segítették az Egyesület tagjainak szakmai 
továbbképzését é s ezen keresztül az erdő
gazdálkodás fejlesztését is. 

Egyesületünk elnökségének szűkebb
körű ülésén Vida László a Csongrád me
gyei helyi csoport titkára ismertette a 
június v é g é n Szegeden megrendezendő 
Vándorgyűlés részletes programját. Az 
e lnökség az előadott javaslatot eilogadta 
és felkérte a Csongrád megyei helyi cso
portot, hogy a Vándorgyűlés előkészíté
sére tegye m e g a szükséges intézkedé
seket. 

* 
Az erdőfeltárási szakcsoport április 

8-án tartott ülésén Cornides György erd'i-
mérnök az erdőgazdaságok műszaki szak
emberei részére ismertetést adott a fel
tárási tervek elvi alapjairól és gyakorlati 
összeáll ításáról a zemplén-hegységi erdő
feltárási alapterv bemutatásával. 

* 

Az Egyesület központjában és a vidéki 
csoportoknál a szakmai továbbképzés ke
retében a következő előadásokat tartot
ták: 

Budapesten Tóth Béla: öntözőrendsze
rek és csatornák fásítása; 

Egerben Desits Bálint: Az erdőrende
zés feladatának ismertetése; 

Esztergomban Káldy József: A rezgő
nyár jelentősége hegyvidéki erdőgazdál
kodásunkban és a rezgőnyár csemete-
nevelése. 

Sárospatakon Szarkássy László: Ki 
emelt fafajokkal való gazdálkodás; Józsa 
Miklós: Erdei utak karbantartása é s fel
újítása; 

Miskolcon dr. Györfi János: A csere-
bogóir-károsítás és az e l lene va ló v é d e 
kezés; 

Gödöllőn Madas András: Az erdőgaz
daság szerepe a népgazdaságban; 

Keszthelyen Gáspár-Hantos Géza: Kor
szerű nyárfagazdálkodás keszthelyvidéki 
problémái; 

Kaposváron Fritsch Antal: A faanyag
mozgatások ésszerű é s gazdaságos szer
vezése; 

Debrecenben Vass Sándor: Romániai 
erdészeti tapasztalatok címmel. 

* 

A kaposvári csoport a Fásítás Hónap
jában fásítási ankétot rendezett, amely
nek során bemutatásra kerültek a kapos-
füredi é s jutái erdőnkívüli fásítások. Az 
ankéton részt vettek a megyei és a já
rási tanács, valamint a megye i KISZ bi
zottság kiküldöttein kívül a fásítási fele
lősök is. Itt osztották ki az e lmúlt gazda
sági évi fásításokban jó munkát végzett 
társadalmi szervek, fásítási felelősök és 
dolgozók részére az OEF által adomá
nyozott emlékplaketteket , jelvényeket, 
okleveleket és pénzjutalmakat. 

A nyíregyházi csoport vfezetó'ségvá-
lasztó-taggyűlésén megvitatták a csoport 
eddigi társadalmi munkásságát, továbbá 
a szakmai továbbképzés tarén elért ered
ményeket . A vitában sok ésszerű és hasz
nos javaslatot tettek. Többek között 
hangsúlyozták, hogy az eddigi gyakorlat
tól eltérően ne csak az erdőgazdaság köz
pontjában tartsanak szakmai továbbkép
ző-előadásokat, hanem az egyes erdésze
teknél, az ott dolgozó tagtársak részvéte
lével, a helyi erdészeti problémák m e g 
vitatására irányuló rendezvényeket is 
szervezzenek. 




