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Az Egyesület fásítási szakcsoportja a 

munkatervében vállalt feladatának meg
felelően fásítási útmutatót állított össze 
a Fásítás Hónapjában rendezendő szak
mai ismeretterjesztő előadásokhoz; ezt 
eljuttatta a helyi csoportoknak, a Ma
gyar Agrártudományi Egyesületnek és a 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
nak. 

A szakcsoport negyedévenként rende
zett vitadélutánok keretében a fásítás
ban érdekelt főhatóságok fásítási mun
káját tárgyalja meg és ezzel társadalmi 
úton kíván segítséget nyújtani a nem er
dészeti szervek által irányított fásítási 
munkákhoz. A második félévben a szak
csoport a Nyírségi Áll. Erdőgazdaság te
rületén rendez majd helyszíni tapaszta
latcserét, az ottani erdőnkívüli fásítási 
munkák tanulmányozására. 

# 
Az erdőművelési szakcsoport tagjai vál

lalták, hogy az 1959. évi ErdcmeueZési 
Konferencia anyagát szakmai továbbkép
zés keretében ismertetik a helyi csopor
tokban. A szakcsoport májusban kétnapos 
tapasztalatcserét rendez az Északzalai Áll. 
Erdőgazdaság területén, a szentgyörgy
völgyi szálaló kísérleti erdőgazdaság ta
nulmányozására. 

* 
Az oktatási bizottság 1960. évi munka

tervében célul tűzte ki. hogy kapcsolatot 
keres a népi demokratikus országok társ
egyesületeinek oktatási bizottságaival ta
pasztalatszerzés érdekében. A bizottság 
tervezetet készít az erdésztechnikus nő-
hallgatók továbbképzésére abból a cél
ból, hogy elsajátítsák az üzemi adminiszt
rációt, s ezzel lehetővé váljék munkaterü
letük kiszélesítése. A bizottság egyébként 
folyamatosan résztvesz a MTESZ központi 
oktatási bizottsága munkájában. 

# 
A kiskunsági csoport társadalmi úton 

jelentős segítséget nyújtott a megyei ta

nács és az állami erdőgazdaság által Kecs. 
keméten szervezett fásítási ankét meg
rendezéséhez. Az ankéton Csontos Gyula, 
a Kiskunsági Áll. Erdőgazdaság igazga
tója tartott beszámolót a fásítás népgaz
dasági jelentőségéről, amelyet a jelenlevő 
fásítási felelősök és a fásításban érdekelt 
szervek vezetői részéről élénk vita köve
tett. 

Valter Ferenc beszámolt a lipcsei vá
sáron tapasztalt élményeiről, Vlaszaty 
Ödön, az ERTI tudományos munkatársa 
pedig a vegyszeres gyomirtásról tartott 
előadást. 

* 
A szegedi csoport március végén ren

dezte meg első negyedévi taggyűlését, 
amelyen Vida László titkár tartott beszá
molót a legutóbbi taggyűlés óta végzett 
egyesületi munkáról. A beszámolót kö
vető vita után Halász Aladár Faellátá-
sunk külkereskedelmi vonatkozásai cím
mel tartott előadást. 

* 
Az Egyesület helyi csoportjainál a kö

vetkező szakmai továbbképző előadáso
kat tartották: 

Keszthelyen Pankotai Gábor: Erdészeti 
szállítások fejlődéséről és az előttünk álló 
feladatokról, 

Esztergomban Papp László: A nehezen 
csírázó magvak kezelése és vetéséről, 
Szepesi László: A gépi anyagmozgatás 
fejlesztésének kérdéseiről, Huszár Endre: 
A fogatos közelítés eszközei és a fogatos 
munkák szervezéséről, 

Zamárdiban Szederjei Ákos: A fásítás 
és a vadgazdálkodás összefüggéséről, Hu
szár Endre: A közelítés és erdőfeltárás
ról, 

Nagyatádon Nagy Aladár: Hozzászólás 
a fahasználati és fagyártmány-termelési 
ágazat magasabb értékkihozatalához, 

Zalaegerszegen dr. Róth Gyula és Pa
lotai István: A szálaló erdőgazdálkodás 
problémáiról. 

Helyreigazítás. Lapunk 4. számában dr. Magyar János a V-fás állománynevelés 
— forradalmi változás fatermesztésiinkben című cikkbe néhány értelemzavaró hiba 
csúszott. Az Erdő 4 .szám, 129. oldal hetedik bekezdésében: „Természetesen nagyon 
jól tudom, hogy a „törzsszám-kérdés"-en nem kizárólag" után — a véghasználati 
törzszám kérdését kell értenünk. De az kétségtelenül bizonyos, hogy a V-fás állomány
nevelés problémájának megoldásában a — szöveg olvasandó. A 135. oldalon a harma
dik bekezdés közepén „teremtésére" helyett „termesztésére", a 136. oldalon pedig az 
első bekezdés közepén „a fák alja" helyett „a fák alakja" olvasandó. A 4. táblázat
ban az életkor rovatban 550 helyett 50 a helyes. 
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