
Az esztergomi csoport tagjai a váci cso
port meghívására a Börzsönyi Áll. Erdő
gazdaság területén kétnapos tapasztalat
cserén, szakmai bemutatón vettek részt. A 
tapasztalatcsere résztvevői az első napon 
megtekintettek egy körárnyékos cseme
tekertet, egy nagyobb erdőtelepítést és 
rontott fiatalos átalakítását, a követke
zőkben egy bükkös gyérítését és a V-fa je
lölési munkát, majd egy andezit törme
léktalajon álló kőrisesbükkös állománj' 
felújítási problémáit vitatták meg. A más
napi bemutató napirendjén szerepelt egy 
középkorú tölgyes-gyertyános és bük
kös-gyertyános-tölgyes állomány gyérí
tése és V-fa jelölése, majd állományki
egészítő alátelepítés, a Börzsöny távlati 
feltárási tervének és útépítési módsze
reinek ismertetése, az érsekpusztai er
dei feltáró makadámút építése. A tapasz
talatcsere befejezéseként megtekintették 
a Magyar Tudományos Akadémia vácrá-
tóti arborétumát. 

* 
A kaposvári csoport 35 tagia üzemláto

gatáson vett részt a budapesti Furnir- és 
Lemezművekben valamint az írószergyár
ban. Ezen kívül a csoport a kisbárapáti 
erdészetben erdő- és termőhely tipoló
giai tárgykörben rendezett bemutatót. 
Ezen Szodfridt István és Járó Zoltán tar
tott előadást. A szentbalázsi erdészet haj-
mási kerületében a becslési munkák meg
javítása céljából fatömeg- és szerfabecs-
lési bemutatót rendeztek az erdészetveze
tők, az erdőművelési műszaki vezetők és 
a becslő brigádok vezetői részére. 

A kecskeméti csoport a kelebiai erdé
szet kerületében gyéritési és V-fa jelölési 
bemutatót rendezett. Itt Jakóts László, 
Szombathelyi Ervin és Király László tar

tottak vitaindító előadást. A kiskunhalasi 
erdészet kunfehértói kerületében erdőne
velési bemutatót rendeztek, ezen Bakkay 
László tartott előadást. Erdőhasználati 
szakmai bemutató keretében tartott elő
adást fahasználati problémákról Lámfa
lussy Sándor. Ezt követően Szepesi László 
bemutatta az ERTI-ben összeállított gya-
lufogasmotorfürészláncot és ismertette 
annak előnyeit. 

* 
A győri csoport 15 tagja a Hazafias 

Népfront megyei elnöksége kezdeménye
zésére bekapcsolódott a községfejlesztési 
tervek műszaki munkáiba. A csoport tag
jai elkészítették a kisalföldi tájegység er
dőfelújítási és erdőtelepítési technológiá
jának tanulmánytervét. A kapuvári erdé
szet tagjai elkészítetek a helyi termelő
szövetkezet majorfásítási tervét. A cso
port kiküldött tagjai rövid tanulmányút 
keretében a Balatonfelvidék és a Nagy
alföld táji erdőművelését tanulmányozta. 

* 

A szegedi csoport 11 tagja az erdőnkí-
vüli fásítási munkák kiszélesítése érde
kében 14 községben tartott ismeretter
jesztő előadást. A csoport tagjai az Ag
rártudományi Egyesülettel és az Építő
ipari Tudományos Egyesülettel karöltve 
elkészítették Szeged város 30 éves távlati 
zöldövezeti tervét. 

* 
A sárvári csoport ebben az évben is 

megrendezte a Jeli-napokat s ott Nagy 
László ismertette a nevezetes park fe j 
lesztési tervét. 

* 
A budapesti csoport a gödöllői erdő

gazdaság máriabesnyői fagyártmányter-
melő üzemében rendezett tapasztalatcse
rét. Ezen a budapesti erdőgazdaság vala-

A Forstliche Umschau című folyóirat 1961. júniusi száma ismerteti Babos Imre: 
A z erdeifenyő természetes felújulásának feltételei a homoki erdőgazdasági tájainkon; 
Bokor Rezső: Vizsgálatok az erdei- és feketefenyőcsemeték mesterséges mikorrhizálása 
terén többgombás (komplex) tiszta tenyészetekkel; Járó—Horváth: Tápanyagkörfor
galom a magyar erdők egyes típusaiban; Keresztesi Béla: A sárvári erdők története; 
Kopecky Ferenc: A magtermelő állományok genetikai kérdései; dr. Magyar János: 
A nyárasok és bükkösök értékesebb faterméseinek erdőnevelési vonatkozásai; Majer 
Antal: Fasorok hatásvizsgálata, különös tekintettel a mezőgazdasági terméseredmé
nyekre; Marjai Zoltán: A nyármag érése és érettsége és Papp Lászíó; A körülárnyalt 
csemetekert mikroklimatikus viszonyai című tanulmányát. 



mennyi fahasználati, műszaki vezetője és 
ía.gyártmánytermeléisseL foglalkozó sza
lagfűrészkezelője részt vett. 

* 

A zamárdi csoport a szántódi erdészet
ben erdésznapot rendezett. Farkas Pál 
megnyitója után Zelnik István a fahasz-
nálat munkaszervezéséről és Pásztor 
László a becslési eljárásokról tartott vita
indító előadást. 

A tatabányai csoport Száron fásítási és 
nagyüzemi erdőtelepítési bemutatót ren
dezett. A résztvevők megtekintették a 
nagyüzemi erdősítés komplex gépesítését, 
a talajelőkészítéstől az ápolásig. A z er
dőművelési munkagépeket munka közben 
mutatták be. Részt vettek a bemutatón a 
megyei tanács VB mezőgazdasági osztá
lyának, a járási pártbizottságnak képvi
selői, a helyi tanácsok elnökei, az Orszá
gos Erdészeti Főgazgatóság és a buda-
pest erdővédelmi állomás kiküldötte. 

* 

A pápai csoport a pápai erdészet ma-
gyargencsi kerületében rendezett tapasz
talatcserén a kemenesaljai rontott erdők 
átaakításának problémáit vitatta meg. A 
bemutatót Simon József vezette. 

* 

Az Egyesület Helyi Csoportjai a szak
mai továbbképzés keretében a következő 
előadásokat tartották: 

Vácott Madas András: a fa világpiaci 
helyzetéről; dr. Igmándy Zoltán: a Bör
zsönyi Áll. Erdőgazdaság időszerű erdő
védelmi problémáiról; 

Esztergomban: Horváth István: a Pilisi 
Áll. Erdőgazdaság gazdálkodásának üzem
tervi vonatkozásairól; 

j^pán: Horváth István: az Erdőgazda
ság és az Erdőrendezőség kapcsolata; is
mertették dr. Keresztesi Béla: A szovjet 
tudomány eredményei és a magyar erdé
szeti kutatás; Tóth Béla: Tanulmányúton 
a Német Demokratikus Köztársaságban; 
Benedek Attila: A fa külkereskedelem 

egyes kérdései című tanulmányát ismer
tették. 

Kaposvárott: Marton Tibor: az időjárás
tól függetlenebb anyagmozgatás feltételei
ről; 

Sárospatakon: Király Lajos: a lemez
ipari rönk új szabványtervezetéről. 

Gyulán: Tóth Béla: a nyárfásítás szike
sen és kötött réti agyagtalajon címmel; 

Zalaegerszegen: dr. Szönyi László: nyár
termesztési lehetőségek a göcseji fenyő
régióban ; 

Budapesten: Kozma Béla: faellátásunk 
helyzete és az erdőtelepítések fontossága; 

Zamárdiban: Horváth István: az üzem
tervi előírások végrehajtása, különös te
kintettel a fahasználatokra és erdősíté
sekre; 

Sárospatakon: Borsay Ferenc: Bükkös
tölgyesek felújítása; 

Pécsett: Búzás Endre: A z üzemterv je
lentősége az okszerű erdőgazdálkodásban 
címmel tartott előadást; 

Nyíregyházán: ismertették dr. Keresz
tesi Béla: a szovjet tudomány eredményei 
és a magyar erdészeti kutatás; Tóth Béla: 
tanulmányúton a Német Demokratikus 
Köztársaságban című tanulmányát; dr. 
Sébor János: Az erdészeti szakképzéssel 
kapcsolatos problémákról tartott elő
adást; 

Kecskeméten: Csontos Gyula: beszá
molt a F A O genfi kongresszusával kap
csolatos svájci és oloszországi útjáról; is
mertették dr. Keresztesi Béla: A szovjet 
tudomány eredményei és a magyar erdé
szeti kutatás, c. tanulmányát; Benedek 
Attila: a fa-külkereskedelem egyes kér
dései című tanulmányát; Ván László és 
Csaja Domonkos: A z erdőtipológiai uta
sítás végrehajtása az Erdőgazdaság terü
letén című tanulmányát; 

Sárváron: Szász Tibor: Helyes munka
szervezés jelentősége a fakitermelésben 
címmel tartott előadást; 

Szegeden: ismertették dr. Keresztesi 
Béla: A szovjet tudomány eredményei és 
a magyar erdészeti kutatás, c. tanulmá
nyát. 
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