
viszonyaiba. A „lengyel nap" keretében két előadás hangzott el, Czeslaw Wolkowicz, 
a Lengyel Természetvédelmi Hivatal vezetőjének és Tadeusz Gruszczinski erdőmér
nök részéről. A z előadások alkalmával a hallgatóságnak ízléses ismertető kiadványo
kat ajándékoztak a lengyel szakemberek, amelyek hű képet adnak Lengyelország 
erdészetének és faiparának fejlődéséről. 

A z ismét megrendezett nemzetközi erdőmérnök találkozón részt vett a külföldi 
erdőmérnökökön kívül az Erdészeti és Faipari Egyetem rektora, rektorhelyettese, az 
Erdőmérnöki Kar dékánhelyettese, több szaktanszék vezetője és képviselője, a Tanul
mányi Állami Erdőgazdaság, valamint az Erdészeti Tudományos Intézet vezetői, illetve 
képviselői. Számos szakmai probléma megvitatása után az egyes részletkérdéseket az 
érdekeltek egyénileg tárgyalták meg, sőt a megbeszélés eredményeként kisebb csopor
tok látogatást tettek a Tanulmányi Állami Erdőgazdaságban és az erdész szaktan
székeken, ahol folytatták a szakmai megbeszéléseket. Hiller István 

A z Országos Magyar Bányászati és Ko
hászati Egyesület szeptember 12-én és 
13-án rendezte meg fennállásának 75 éves 
és szaklapjainak 100 éves jubileumi ün
nepségeit. A díszközgyűlésen a jubiláló 
testvér egyesületet Fekete Gyula főtitkár 
üdvözölte. Százéves egyesületünk e hely
ről is szeretettel köszönti a 75 éves Orszá
gos Magyar Bányászati és Kohászati Egye
sületet és további. eredményes munkájá
hoz „Jó szerencsét!" kíván. 

* 
A z Erdészeti Kutatóintézetek Nemzet

közi Szövetsége (JUFRO) konferenciáján 
szeptember hó 4—9 között Münchenben 
egyesületünket dr. Pankotai Gábor kép
viselte. 

* 
A bolgár N T S (MTESZ) „Korzikai fe

nyő" elnevezés alatt Burgasban nemzet
közi konferenciát szervezett. A konferen
cián egyesületünk képviseletében Faragó 
Sándor és Kovács Ferenc vettek részt, akik 
ez alkalommal előadást is tartottak. 

* 
A szlovén erdészeti körökben jelentős 

érdeklődés tárgya lett az utóbbi időben az 
akáctermesztés. A Murska Sobota-i Erdé
szeti Egyesület megkereste egyesületün
ket, hogy az akáctermesztés tanulmányo
zására szervezzünk tanulmányutat. A z 5 
fős delegációt Nemesszeghy Ladislav ve
zette. A tanulmányút keretében a Gödöl
lői Állami Erdőgazdaság pusztavacsi er
dészetében bemutatták a vendégeknek az 

akácállományokat, megismerkedtek a ter
mőhelyviszonyokkal, a termelési, feldolgo
zási és felhasználási lehetőségekkel, majd 
megtekintették az ERTI gödöllői fajtakí
sérleti telepét és az árbocakácost. 

* 
A Mezőgazdasági és. Élelmezésügyi Mi 

nisztérium és a társadalmi szervezetek 
közötti kapcsolatokról, valamint a szerve
zetek egymás közötti kapcsolatáról dr. 
Soós Gábor miniszterhelyettes szeptember 
26-án a Kossuth Klubban megbeszélést 
tartott, ameilyen egyesületünk részéről 
Fekete Gyula főtitkár vett részt. 

* 
A z erdőfeltárási szakosztály a Közleke

déstudományi Egyesület közúti szakosz
tályával szeptember hó 12—13-án Somogy 
megyében közösen rendezett útstabilizá-
ciós tanulmányúton vett részt. A két napos 
tanulmányút résztvevői a K P M kaposvári 
Közúti Igazgatósága és Közúti Üzemi Vál
lalata, valamint a Délsomogyi Állami Er
dőgazdaság által 1964—67. években épített, 
illetőleg építés alatt álló cement-, bitu
men- és mészstabilizációs utakat tekintet
tek meg. A z erdőgazdasági útépítési be
mutató szervezője és vezetője Szilágyi Jó
zsef erdőmérnök volt. Tapasztalatcsere 
céljából a hasonló útépítési technológiák
kal dolgozó szombathelyi, somogyi, zalai 
erdőgazdaságok műszaki szakemberei, va
lamint az ERDŐTERV tervező mérnökei 
is résztvettek a tanulmányúton. 

A helyi csop 
A pilisi csoport vezetőségi ülést tartott, 

amelyen Végvári Jenő elnök vizsgálta a 
szakmai továbbképzés jelenlegi helyzetét 
és felkérte a munkabizottsági elnököket, 
hogy a munkaterületükkel kapcsolatos 

'ok életéből. 
szakmai továbbképző tanfolyamokat, elő
adássorozatokat úgy szervezzék és folytas
sák, hogy az már az új gazdálkodási rend
ben elérendő fejlődéssel lépést tartson. 

A csoport műszaki fejlesztési munkabi-



zottsága ülésén Arkosi Gyula előadása 
nyomán megtárgyalták az erdőgazdaság 
határainak módosításával kapcsolatos bel
ső átszervezés kérdéseit. A fahasználati 
munkabizottság Váradi Sándor vezetésé
vel értékelte az első félévi munkát és a 
második félévi munkatervbe szükséges
nek tartotta felvenni a fagyártmány-ter-
melés terén új, a felvevő piac igényeinek 
megfelelő választékok felkutatását és a 
termelésbe való beállítását. Tardosi Jó
zsef vezetésével tapasztalatcserét szervez
nek a visegrádi erdészetnél a korszerű fa
kitermelés, anyagmozgatás, választékolás 
és a fagyártmánytermelés bemutatására. 

A csoport lengyel, csehszlovák és NDK 
szakemberek részére a visegrádi és a pi-
lismaróti, valamint a műszaki erdészetben 
szakmai bemutatót szervezett. A helyszíni 
bemutatókon Arkosi Gyula ismertette az 
erdőgazdaság műszaki fejlesztési tervét, a 
pilisi feltáróhálózatot, a folyamatban levő 
útépítéseket, a visegrádi fagyártmány-
üaem munkáját és a műszaki erdészet 
visegrádi központi telepét. 

A nyíregyházi csoport a tiborszállási er
dészet területére tanulmányutat szerve
zett. A szakmai bejárást Halupa Lajos 
„Óriásnyár fejlődésének vizsgálata a 
Nyírségben" és dr. Szontagh Pál „ A ne
mesnyár betegségei és kártevői" címen 
tartott előadása előzte meg. 

* 
A debreceni csoport a Műszaki Napok 

keretében központi előadást szervezett, 
ezen Komis János „Erdőnevelési és fater
mési mintaterületek gyakorlati tapasztala
tai" címen tartott előadást. Felkért hozzá
szólók dr. Sólymos Rezső, dr. Szodfridt 
István és dr. Kiss Rezső voltak. Az elő
adást ós a hozzászólásokat élénk vita kö
vette. Különösen a tisztítási eljárásokat, a 

,.V" fák jelölését és a növedékfokozó gyé
rítések létjogosultságát elemezték a vita 
során. 

A csoport a nagycseri és a bagaméri 
erdészet területén tapasztalatcserén vett 
részt. A bevezető előadást „ A gépi erdősí
tés lehetőségeinek fokozása" címmel Sze-
merédy Miklós tartotta. 

'* * 

A soproni csoport a Műszaki Hetek ke
retében előadást szervezett. Az előadást 
Rakonczai Zoltán „Szakosítás az erdőgaz
daságban" címmel tartotta. 

A kaposvári csoport Barcs, Sáncpusztá
ra szervezett tapasztalatcserét. Sáncpusz
tán az utóbbi három év alatt hosszú dug
vánnyal létesített mintegy 200 ha-nyi nyár 
erdősítés bejárása után dr. Magyar János 
ismertette a telepítési mód előnyeit, út
mutatást adott a nyáras további kezelésé
re vonatkozóan. A tapasztalatcserén részt 
vettek a Tamási Erdőgazdaság és az Egye
tem küldöttei is. 

A csoport a lábodi erdészetbe szervezett 
tapasztalatcseréjén Czebei Sándor tartott 
előadást „ A vegyszer szerepe az erdőmű
velésben" címmel. A rendezvényen részt 
vettek a zamárdi és a pécsi erdőgazdaság 
erdőművelési szakemberei is. 

* 
A szakmai továbbképzés során a helyi 

csoportokban a következő előadásokat 
tartották: 

Debrecenben dr. Sólymos Rezső „Hosz-
szúlejáratú erdőnevelési és faterméstani 
kutatások a fatermesztés gazdaságosságá
nak fokozása érdekében"; 

Vácott dr. Sólymos Rezső „ A z erdei
fenyvesek állománynevelése és fatermé-
se", dr. Járó Zoltán „Erdei fák tápanyag
vizsgálatainak újabb eredményei" címmel. 

A Z E R D Ő 

Az Országos Erdészeti Egyesület (Budapest, V., Szabadság tér 17.) kiadványa 
Szerkesztő: KERESZTESI BÉLA, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) doktora. Főmunkatárs: 
JÉROME RENÉ. Szerkesztő bizottság: AKOS LÁSZLÓ, BABOS IMRE, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora, B A K K A Y LASZLÖ, DR. BALASSA GYULA, FÖLDES LÁSZLÓ, HARACSI LA
JOS, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, HERPAY IMRE, a mezőgazdasági tudo
mányok (erdészet) kandidátusa, KÁLDY JÓZSEF, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandi
dátusa, KOCSARDI K Á R O L Y , KOLLÁR GYULA, M A D A S ANDRÁS, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) kandidátusa, PARIS JÁNOS, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, 
RADÓ GÁBOR, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, SALI EMIL, a mezőgazda
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