
Az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésé 
Szeged 1 »;">!». j u n . 2 8 — 30. 

Az Egyesület június 28—30. között rendezi meg közgyűlését Szegeden, és a Cson
grád megyei Állami Erdőgazdaság területén. 

A közgyűlés 28-án, vasárnap, közös ebéd után 15 órakor kezdődik meg a következő 
napirenddel: 

1. Boda József, a helyi csoport elnöke üdvözli a közgyűlés résztvevőit. 
2. Madas András, az Egyesület elnökének megnyitóbeszéde. 
3. Az 1959. évi „Bedő Albert"-díjak kiosztása. 
4. Az Egyesület új elnökségének megválasztása. 
5. Beszámoló-előadás a csongrádmegyei erdőgazdálkodásról. 
6. A beszámoló megvitatása. 
A közgyűlés után közös vacsora, majd ismerkedési est a Hungária Szálló étter

mében. 
Június 29-cn, hétfőn, a közgyűlés résztvevői hajón a saséri területre utaznak, ahol 

a szegedi Vízügyi Igazgatóság bemutatja a hullámtérben felújított rontott füzeseket, 
nyártelepítéseket. Ezután hajón folytatják az utat a mártély-körtvélyesi hullámtéri 
erdőbe. Itt a helyi csoport mutatja be a hullámtéri erdőtelepítéseket, erdőfelújításokat, 
különböző hálózatban, elegyarányban és ezekben az állományokban végzett ápoló
vágások hatásait is. 

Június 30-án. kedden, autóbuszokkal Ásotthalmára utaznak, s az ásotthalmi erdő-
felújítási munkálatokat tekintik meg, továbbá a talajelőkészítések és ápolások gépi 
munkáit. 

Az Egyesület Csongrád megyei csoportja a közgyűlésre jelentkezők részére részle
tes tájékoztatót állít össze. A rendezőség több mint 300 egyesületi tag és vendég rész
vételére számít. 

A győri csoport több sikeres megmoz
dulásról számolt be. A győr-sopron me
gyei mezőgazdaság szocialista átszervezé
sének gyors fejlődése az Egyesület tag
jait is nagy feladat e lé állította. A tagság 
társadalmi ügynek tekintette az agitá-
cióban való személyes részvételt és a sa
ját területükön bekapcsolódtak a mun
kába. Ezzel párhuzamosan haladt az erdő
gazdasági munka és elsősorban a fater-
melési kampány sikeres végrehajtása. 
Ezen a területen a különböző balesetek 
számos munkakiesést és veszteséget okoz
lak, ezért a helyi csoport az erdőgazdasá
got a munkavéde lem és baleset-elhárítás 
társadalmi megsegítésével támogatta. A 
csoport tagjai az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság munkavéde lmi fi lmjeit köz
ségről községre előadás kíséretében le 
pergették. 

A Magyar—Szovjet Baráti Társasággal 
közösen a csoport előadást szervezett s 
ott Sütő Ferenc számolt be a Szovjetunió
beli tapasztalatairól. 

A csoport tagjai patronálják az MTH 

401. Ipari Tanulóintézet faipari szakmai 
évfo lyamait és eddig két alkalommal tar
tottak részükre előadást. 

A z e lmúlt hónapban a csoport ülésén 
Pagony Hubert ismertette a Szovjetunió 
erdészeti kutatóintézetének erdővédelmi 
tevékenységét . 

A csoport május havi munkaprogram
jában a helyi nyárfabizottság bemutató
val egybekötött tapasztalatcseréje szere
pelt. Áz e lmúlt évben különféle kísérlete
ket ál l í tottak be, ezeket fogják értékelni 
a helyi erdőművelés i előadók vezetésével . 
A június hónapot a vágástervezés, fatö-
megbecslés , vágáskijelölés tapasztalatcse
rével egybekötött tanulmányútnak szen
telik. A csoport tagjai a fásítási munka 
megjavítása érdekében patronálják a fá
sítások tervezését és kivitelezését. 

• 
A keszthelyi csoport nyárfaankétot ren

dezett, amelyen Bakkay László a nyárfa
gazdálkodás fejlesztéséről, Gáspár-Hantos 
Géza a nyártelepítés keszthelyi feladatai
ról, Kopeczky Ferenc a nyárfa nemesíté-



séről, Pagony Hubert pedig a nyárfa 
károsítóiról és az el lenük való védeke
zésről tartott előadást. Az ankéton részt
vettek a szomszédos csoportok kiküldöttei 
is és az előadások után megvitatták, hogy 
a saját területükön hogyan tudják elő
segíteni a Gazdasági Bizottság nyártele
pítési programjának megvalósítását. 

* 
A balassagyarmati csoport a cserháti 

állami erdőgazdasággal és a Nógrád me
gyei Tanács végrehajtó bizottságával 
együttesen Balassagyarmaton fásítási an
kétot rendezett, amelyen több mint 350 
személy ve t t részt. A z ünnepi beszédet 
Lovászi Gyula, az erdőgazdaság igazga
tója tartotta. Beszámolt a megye terüle
tén végzett fásításokról, elért eredmé
nyekről, rámutatott a fásítások megbe
csülésének fontosságára és kifejtette, hogy 
a fásítási mozgalom sikerének kulcsa fő
ként a tanácsok, társadalmi szervek ke
zében van. Az ankét résztvevői egyetér
tettek azzal a javaslattal, hogy a közsé
gekben, városokban alakítsák meg „Az 
erdők és fák barátainak" körét és ide 
vonják be az iskolákat, a KISZ és úttörő 
szervezeteket. A z ankét filmvetítéssel ért 
véget. 

* 
Az Egyesület helyi csoportjainál a szak

mai továbbképzés keretében a következő 
előadásokat tartották: 
Sopronban Bencze Lajos: Erdőgazdasági 

vadkár-elhárítás, 
dr. Mecher Tibor: A fa felhaszná
lása a cellulóz iparban, 
Pagony Hubert: Szovjetunióbeli ta
pasztalatok. 

Tamásiban Szederjei Ákos: ő z és szarvas 
kormeghatározása, 

Esztergomban Holdampf Gyula: Állo
mányátalakítás domb- és hegyvi
déki területeken. 

Pécsett Somogyi Zoltán: Tapasztalatok a 
budakeszi kísérleti erdészetnél tar
tott tapasztalatcserén, 
Balogh Sándor: A számvitel jelen
tősége az eredményes erdőgazdál
kodásban, 
Dérföldi Antal: Fakitermelés során 
keletkező fatömeghiányok. 

Egerben Bánki Gyula: Kopárosodás és a 
kopárosodás elleni talajvédelmi 
munkák címmel. 

A s o p r o n i 
K I S Z m ű v e l ő d é s i h á z 

OLVASÓINKHOZ! 
Lapunk 1958-as évfolyama díszes kötésben már kapható vagy megrendelhető 
a Mezőgazdasági Könyv é s Folyóiratkiadó Terjesztési Csoportjától (Bp. V., Vé-
csey u. 4. Telefon: 311—578. 




