
A Magyar—Szovjet Barátság Hónapja 
keretében az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság Magyar—Szovjet Baráti Köre 
Egyesületünkkel karöltve baráti estet 
rendezett. 

A baráti estet, amelyen több száz erdé
szeti dolgozó és családtag vett részt, 
Mosonyi Jenő e lvtárs, a Főigazgatóság 
MSZMP, szervezetének titkára nyitotta 
meg, és többek között üdvözölte a meg
jelent Guljevszkij elvtársat, a szovjet 
nagykövetség első titkárát és a buda
pesti szovjet alakulatok 3 vezető tisztjét, 
dr. Balassa Gyula miniszterhelyettest, az 
OEF vezetőjét , Kovács István elvtársat, a 
Magyar—Szovjet Baráti Társaság köz
ponti kiküldöttjét é s Friss Antal elvtársat, 
a Magyar—Szovjet Baráti Társaság V. ke
rület i t itkárát. Ezt követően Keresztesi 
Béla a le lnök e lvtárs „Mit köszönhet a ma
gyar erdőgazdaság a Szovjetuniónak" cím
me l meggyőző adatokkal alátámasztott és 
nagy érdeklődéssel kísért előadást tar
tott, majd bemutatták a „Rómeó és Júlia" 
c ímű sz ínes szovjet filmet. A program 
után a baráti est résztvevői a Földmű
velésügyi Minisztérium klubhelyiségében 
sz ívélyes baráti légkörben eeyütt marad
tak. 

* 
Az erdőfeltárási szakcsoport ülésén 

Nyirádi Lajos é s Hajak Gyula beszámolt 
a lengyelországi nemzetközi erdőfeltárási 
konferenciáról. Előadásukban ismertették 
a különböző államok kiküldötteinek ré
széről e lhangzott hat előadás teljes szö
vegét. 

* 
A fásítási szakcsoport az Agrártudo

mányi Egyesülettel közös programot dol
gozott ki a „Fásítás hónapjá"-nak társa 
dalmi úton történő előkészítésére, s e n 
nek eredményeként az Agrártudományi 
Egyesület helyi csoportjai az Erdészeti 
Egyesületi csoportokkal együttműködve 
kapcsolódtak be a fásítási ankétok, ün
nepségek és faültetések programjába. 

A gépesítési szakcsoport ülésén Palócz 
József, a szakcsoport vezetője javaslatot 
tett csehszlovákiai gépesítési tanulmány
út szervezésére. Felvetődött továbbá, 
kívánatos volna, ha a népi demokratikus 
országok kiküldötteinek részvételével az 
év folyamán hazánkban erdőfeltárási és 
gépesítési tapasztalatcserét rendeznének. 

A továbbiakban a szakcsoport e lnöke 
felkérte Fritsch Antal szaktársat az 
anyagmozgatási terminológia összeállítá
sára. Ezután Szász Tibor beszámolt az 
anyagmozgatási műve le tekhez szükséges 
segédeszközök meghatározása tárgyában 
végzett előmunkálatairól. Pankotai Gábor 
a mérnöktovábbképzéssel kapcsolatos ja
vaslatait ismertette és indítványozta, 
hogy a mérnöktovábbképzést a nyár fo
lyamán Sopronban szervezzék meg. V é 
gül a szakcsoport létszámát a következő
képpen bővítette ki: Beé ly Miklós, Kauf-
m a n n József, Dérföldi Antal, Gyapai Jenő, 
Henzel János. Huszár Endre. Káldy Jó
zsef. Madas László, Palócz József, Panko
tai Gábor. Radó Gábor. Radnóthy Alfréd, 
Rencz János, Szász Tibor és Szepesi 
László. 

* 
A z egyesület helyi csoportjaiban a kö 

vetkező szakmai továbbképző előadáso
kat tartották: 

Kaposváron Dérföldi Antal: Az ipari 
fabecslés. 

Mátrafüreden Desits Bálint: Az üzem
terv és annak alapján történő é v e s és 
távlati tervezés erdőgazdaságunkban. 

Sárospatakon Ruszkai András: Sáros
patak múltja. 

Tóth Dezső: A társadalom tulajdonvé
delmének erdőgazdasági vonatkozásai. 

Esztergomban, Gödöllőn és Kaposvá
ron Madas András: A v i lág fahelyzete, az 
európai fapiac és egyéb erdőgazdasági 
kérdések címmel. 

* 
A szegedi csoport Ásotthalmán, Sándor

falván és Szegeden rendezett vitadélutá 
nokat, amelyen az erdőgazdasági dolgo
zók Országos Tanácskozásán hozott hatá
rozatokat tárgyalták meg. 

Erdészeti filmfesztivál kezdődött 1958. novemberében az Orosz SzFSzK erdészeti 
központjain és munkahelyein. A két hónapon át tartott f i lmfesztivál célja az volt , hogy 
egyrészt népszerűsítsék az erdőipar élenjáró tapasztalatait, másrészt változatosabbá 
tegyék a filmműsort. Az erdészeti te lepeken az utóbbi öt é v fo lyamán a mozik és a 
mozilátogatók száma több, mint kétszeresére nőtt. (Leszn. Prom. 1958. XI . 15.) 
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