
tására (Az Erdő 1966. 2. sz.), valamint dr. Tóth Imre: Homoki akácosaink felújításáról 
(Az. Erdő 1966. 9. sz.) c. cikkeit ismertette. A z 5. szám pedig dr. Papp László: Anyatelep 
nélküli dugványtermesztés lehetőségei (Az Erdő 1966. 8. sz.), továbbá Harmath Béla 
és dr. Szodfridt István: Egy olasznyár hálózat-kísérlet tanulságai (Az Erdő 1967. 1. sz.) 
c. cikkekről közölt referátumot. 

A Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, amely a KGST-ben résztvevő országok me
zőgazdaságában elért tudományos és élenjáró tapasztalatok cseréjének áll szolgálatában, 
az ez évi 3. számban dr. Pagony Hubert: A nyárfatermesztés erdővédelmi kérdései Ma
gyarországon c. cikkét közölte. 

Kolossváry Szabolcsné 

Kaán Károly születésének 100. évfor
dulóját országos keretek között ünnepelte 
meg Egyesületünk. A budapesti csoport 
ünnepségén, a Farkasréti temetőben dr. 
Madas András mondott emlékbeszédet és 
helyezte el az emlékezés koszorúját. A Ma
gyar Természetbarát Szövetség képvise
letében, s százezernyi turista nevében Pápa 
Miklós főtitkár a szövetség koszorúját he
lyezte el hálás megemlékezéssel a hazai 
természetvédelem megteremtőjére. Kaán 
Károly püspökladányi szobránál Termann 
István, a debreceni helyi csoport elnöke, 
nagykanizsai szülőháza emléktáblájánál 
pedig Németh László, a nagykanizsai cso
port elnöke tartott koszorúzással egybe
kötött ünnepi megemlékezést. 

* 

Magyarországi tanulmányútja során 
Egyesületünk fogadta V. Sz. Csujenkov er
dőmérnököt, a puskinói össz-szövetség er
dőgazdasági tudományos kutatóintézet er
dőrendezési osztályának vezetőjét. 

* 

Király Pál: Az Országos Erdészeti Egye
sület története 1866—1966 című munkája 
megjelent és Egyesületünkben megrendel
hető. A könyv ára 15,— Ft. Az eddig meg

rendelt példányokat folyamatosan küldik 
szét. 

* 
Az erdészettörténeti szakosztály leg

utóbbi ülését a Mecseki Állami Erdőgazda
ság területén a nagyhajmási Disznós erdő
ben tartotta. Kasza Ferenc, az erdőgazda
ság igazgatója bevezető előadásában is
mertette az erdőgazdaságnak és jogelődei
nek munkáját, erőfeszítéseit a termelés 
műszaki színvonalának emelésére, a dol
gozók életkörülményeinek javítására s vá
zolta a felszabadulás óta elért eredménye
ket. Dr. Kollwentz Ödön: A szakmunkás
képzés története a Mecseki Állami Erdő
gazdaságban, Schneider Ferenc: A Mecse
ki Állami Erdőgazdaság útépítésének tör-
énete címmel tartott előadást, majd Reu
ter Camilló helyszíni bejárás kapcsán is
mertette a Disznóserdő történetét; előadá
sa érdekesen világított rá arra a kérdésre, 
mit várhat a gyakorlati szakember az er
dőtörténeti kutatások eredményeitől. A 
múlt század végén akáccal beerdősített ko
pár löszös dombot 800 évvel ezelőtt erdei
fenyőállomány borította: az elmúlt évek
ben erdeifenyővel végzett erdősítés sikere 
részben az erdőtörténeti kutatások eredmé
nyeinek köszönhető. 

A helyi csoportok életéből 

A pécsi csoport szakmai bemutatói sorá
ban Szerémy György: Vegyszeres tisztítás 
című előadását Rigókúton, Molnár István 
és Schneider Ferenc: Koncentrált vágás
területek feltárásának tervezése és gyakor
lati kivitelezése tárgykörű előadásait pedig 
Hármaskúton tartották meg. 

A miskolci csoport a Zemplénhegységi 
Állami Erdőgazdaság területén szervezett 

tapasztalatcseréje során tanulmányozták a 
gyorsannövő fafajok telepítési lehetőségeit 
és azok jövőjét hegyvidéki viszonylatban, 
valamint a telepítések tipológai és műsza
ki adatait. A tapasztalatcsere helyszíni ve
zetője Emri János volt. 

A zamárdi csoport a MEDOSZ megye
bizottságával közösen a somogyvári erdé
szet területén rendezett szakmai bemuta-



tót. Pásztor László: Hosszúfás szállítás al
kalmazási lehetőségei, Páll Endre: Állo
mánynevelés a törzsszám-szabályozás 
alapján címmel tartott előadást. A bemu
tatón megjelentek az ERTI, a kaposvári és 
a tamási csoport képviselői is. 

A csoport a kattowicei erdőigazgatóság 
30 tagú küldöttsége részére tanulmányutat 
szervezett a marcali erdészetbe és fagyárt-
mányüzembe. A fagyártmánytermelés sze
repéről Pásztor László tartott előadást. A 
lengyel vendégek a bemutató után meg
tekintették a somogyfajszi homokon álló 
elit erdeifenyveseket is. A tanulmányút 
során nagy érdeklődéssel hallgatták meg 
Körmendi Mátyás előadását az Északso
mogyi Erdőgazdaság felújítási és csemete
termelési feladatairól, s az előadást a szán-
tódi erdészet területén bemutató és vita 
követte. 

* 
A nyíregyházi csoport a tiborszállási, 

baktalórántházi és a vásárosnaményi erdé
szet területére szervezett bemutatót s en
nek során megvitatták Patkós Antal: Űj 
célállományok tisztítási problémái című 
előadását. 

* 
A kecskeméti csoport klubnapot rende

zett. Ezen Petrí Attila számolt be diavetí
téssel pilisi tanulmányútjáról. 

A balassagyarmati csoport a romhányi 
erdészet területén szakmai bemutatót tar
tott és megvitatta Kotány György előadá
sát a fenyőfiatalosok és elegyes fiatalosok 
tisztításáról. 

* 
A keszthelyi csoport klubnapján Főnyi 

Albert ismertette az új gazdaságirányítási 
reformmal kapcsolatos Gazdasági Bizott
sági határozatokat, majd levetítették az 
Erdészeti Filmújság legutóbbi számait. 

A pilisi csoport munkabizottsági ülésein 
megvitatták Csada Ferenc előadásában az 
oktatás időszerű kérdéseit, Büttner Gyula 
vezetésével a különlegesen értékes faállo
mányokról és az erdészetileg érdekes fáit 
összeállításáról készített tanulmányt, majd 
Szilas Károly vitaindító előadása után a 
pajorkárosítás helyi jellegű problémáit. 

A csoport vezetőségválasztó taggyűlésén 
elnökül Végvári Jenőt, titkárul Büttner 
Gyulát, gazdasági felelősnek Bihari Dezsőt 
választották. 

* 
A debreceni csoport a debreceni erdé

szet területén a gyérítési és tisztítási mun
kálatok korszerű végrehajtása tárgykör
ben tapasztalatcserét szervezett Komis 
János vezetésével. 

* 
A z egri csoport szakmai bemutatóján a 

szilvásváradi erdészet fagyártmányüzemé-
ben előadást tartott Kondász Dénes: Fa-
gyártmányválasztékok jövőbeli értékesíté
si lehetőségei címmel. Megvitatták Polónyi 
György: Fagyártmánytermelés alapanyag-
ellátása és a termelés jövőbeni technoló
giája című előadását is. 

* 
A szakmai továbbképzés keretében a 

helyi csoportokban a következő előadáso
kat tartották: 

Budapesten dr. Pozsár Béla: Fehérje
szintézis és szabályozása gombákban (dia
vetítéssel) ; 

Szolnokon dr. Madas András: Űj gazda
sági mechanizmus az erdőgazdálkodásban; 

Zalaegerszegen Jakóts László: Munka
helyek koncentrálása; 

Tamásiban dr. Káldy József: A szállítás 
gépesítése az erdőgazdaságban; 

Gödöllőn dr. Keresztesi Béla: A madridi 
erdészeti világkongresszusról (diavetítés
sel) 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 LASZLÖ, BABOS IMRE, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora, B A K K A Y LASZLÖ. DR. BALASSA GYULA, FÖLDES LASZLÖ, HARACSI LA
JOS, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, HERPAY IMRE. a mezőgazdasági tudo
mányok (erdészet) kandidátusa, K A L D Y JÓZSEF, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandi
dátusa, KOCSARDI KAROLY. KOLLÁR GYULA, M A D A S ANDRÁS, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) kandidátusa, PARIS JÁNOS, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. RADÖ 
GÁBOR, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. SALI EMIL. a mezőgazdasági tu
dományok (erdészet) kandidátusa. SZEPESI LASZLO. a mezőgazdasági tudományok (erdészet) 

kandidátusa, SZÖNYI LASZLÖ, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, 
TÖTH SÁNDOR, a  mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. 

Kiadja: a  Lapkiadó Vállalat. (Budapest, V., Lenin körút 9—11. ) Felelős kiadó: SALA SÁNDOR. 
Kapják az Országos Erdészeti Egyesület tagjai. Előfizethető még a Posta Központi Hírlap Iroda 
(Budapest V. , József nádor tér 1. ) és a  lapterjesztéssel foglalkozó egyes postahivatalok útján. 
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