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Az Országos Erdészeti Egyesület Vándorgyűlése 
Kaposvár 1960. július 2—3 

Az Egyesület július 2. és 3-án Kapos
váron, a Középsomogyi Állami Erdőgaz
daság területén rendezi meg hagyományos 
vándorgyűlését. A Vándorgyűlés napi
rendjének középpontjában a Középso
mogyi Áll. Erdőgazdaságnak a második 
ötéves tervre vonatkozó fakitermelési 
terve megvitatása áll.. 

A Vándorgyűlés 2-án. reggel 8,30 órakor 
nyílik a következő napirenddel: 

1. Németh Vilmos, a helyi csoport el
nöke üdvözli a vándorgyűlés résztvevőit. 

2. Madas András egyesületi elnök meg
nyitó beszéde. 

3. Az 1960. évi „Bedő Albert" díjak ki
osztása. 

4. A Középsomogyi Áll. Erdőgazdaság 
második ötéves tervre vonatkozó fakiter
melési tervét ismertető előadások: 

Marton Tibor: A Középsomogyi Áll. 
Erdőgazdaság jelenlegi helyzete és a má
sodik ötéves tervvel kapcsolatos célkitű
zései. 

Sümegh Nándor: A Középsomogyi Áll. 
Erdőgazdaság második ötéves fakiterme
lési tervének üzemtervi vonatkozásai. 

Radics István: A Középsomosyi Áll. 
Erdőgazdaság második ötéves fakiterme
lési és fagyártmány-termelési terve. 

Vajda Sándor: A Középsomogyi Áll. 
Erdőgazdaság második ötéves fakiterme
lési tervének erdőművelési vonatkozásai. 

Szilágy; József: A Középsomogyi Áll. 
Erdőgazdaság erdőfeltárási terve a máso
dik ötéves terv-időszakra. 

Ebéd után vita, este közös vacsora, 
majd ismerkedési est a Béke Szálló nagy
termében. 

Másnap a résztvevők a zselicsségi erdő
ket járják be. Bemutatásra kerül: a 
zselicsségi erdeitenyő természetes felújí
tása; magról kelt 15 év körüli hársas-
gyertyános, bükkös-tölgyes tisztított fiata
los, növedékfokozó gyérítés egy közép
korú bükkállományban; felújítóvágás, 
végül erdei makadámút építése 2—3 sta
bilizált burkolatú mintaszakasszal és egy 
burkolat nélküli gyűjtőút. 

A kaposvári csoport a bemutatásra 

kerülő erdőrészekről ér. erdőgazdasági 
munkákról részletes tájékoztatót állít 
össze, amelyet még a Vándorgyűlés előtt 
eljuttat valamennyi jelentkező részére. 

Az Egyesület erdészeti gazdaságtani 
bizottsága megvitatta Kulcsár Viktor kan
didátusi értekezésének tételeit, majd 
Halász Aladár előadása nyomán részlete
sen megtárgyalta az erdőgazdaság máso
dik ötéves tervének irányelveit. 

A keszthelyi csoport 25 csemetekertke
zelő részére az erdészetek és az erdőgaz
daság vezetőinek részvételével a zalá-
szántói erdészet daraberdei, laposi és tá
tika:, valamint a keszthelyi erdészet nyu
govói csemetekertjében a csemeteterme
lés időszerű kérdéseiről tapasztalatcserét 
rendezett. A vitaindító előadást Popily 
Jenő tartorta a csemetetermelés önköltsé
gének csökkentéséről. 

Az egri csoport a szilvásváradi erdé
szet fagyártmánytermelő üzemében, gya
korlati bemutatót rendezett az erdőpazda-
ság dolgozói részére. Lukács Károly be
vezető előadása után a résztvevők a fa-
gyártmánytermelén fejlődését, technológi
áját, jövedelmezőségét, valamint a jövő 
kilátásait vitatták meg, különös tekin
tettel a fűrészrönk és más iparifa céljára 
alkalmas cseres állományok jövedelmező 
felhasználására. 

A helyi csoportoknál a következő szak
mai továbbképző előadásokat tartották: 

Sopronban Herpay Imre: A vétyemi 
javított földút kísérleti tapasztalatairól 

Mátyás Vilmos: Magtermő állományok 
célja és kezeléséről, 

Szilágyi László: A nyárfarák probléma 
megoldásával kapcsolatos vizsgálatokró', 

Szodfridt István: A Déli Pannonhát 
lermőhely és erdőtípusairól, 

Nag\'atádon Surányi János: Erdei cser
jéink Délsomogy erdőgazdálkodásában 
címmel. 

Miskolcon Madas András: Az ötéves 
terv fafogyasztásának és faellátásának 
közgazdasági problémájáról, 

Király Lajos A szabványmódosítás 
szükségességéről. 




