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A (Fiatal Érdőmérnökök Csoportja de-
cember 12-én tartotta szokásos havi 

övet elét az Egyesületben, ame-
lyen §Pásztor László a Műszaki Tudomá-
nyos lés Propagandabizottság titkára tar-
tott előadást „Az erdőgazdaságok mun-
kájáról és időszerű feladatai'-ról. A fia-
taloki összejövetelén elsőízben vettek 
részt a vidéki csoportok erdőmérnökei 
is, | | |kik az erdőgazdaságok problémái-
nak Ifelvetésével élénk vitát nyitottak 
meg.|A vita főként a termelés időszerű 
képlései, a gépesítés és a szakmai to-
vábbképzés körül forgott. Az idei bő-
s é g ^ makktermés tapasztalatai alapján 
• ^S t e t t ék , hogy helyes volna, ha az 
ERTI kidolgozna, egy gyakorlati mag-
térttiésbecslési eljárást. Azt < kívánták 
topbbá a fiatalok, hogy AZ ERDŐ bő-
vebben foglalkozzon a vidéki csoportok 
m||p|cá jávai. 

Az Egyesület Elnöksége december 
8-án|ülést tartott. Kutasy Viktor főtitkár 
ÍjJpámolt az Egyesület 1955. évi munká-
járól amelyben megállapította, hogy az 

iBrasület ' taglétszáma 800 fővel, az el-
múlt év folyamán 2800-ra emelkedett. 
Awegyesületi munka megjavítása érde-
kében a főtitkár munkájának megsegí-
tésére Intézőbizottságot szerveztek, ezzel 
éjSpnyesítették a kollektív vezetést, rö-
vMtették és gyorsították az ügyintézést 
és általában megkönnyítették a felvető-
dött feladatok megoldását. Helyesnek bi-
sífcnyult a Műszaki Tudományos és Pro-

P^andabizot tság egyesítése is. A Köz-
ponti Tudományos Bizottság irányítása 
alá tartozó eddigi munkabizottságokat 
sBpccsoportokká szervezték át és ezek 
l®amatosan foglalkoztak az egyes szak-

ü z l e t e k legfontosabb kérdéseivel, Leg-
•Effipményesebben dolgozott a Fásítási 
|fl§|kcsoport, de jó munkát végzett a 

képesítési Szakcsoport is, amelyre ko-
moly feladatok várnak a műszaki fej-

lesztés terén. Az Erdőkémiai Szakcso-
port, a Szálalóerdő Szakcsoport és az 
Erdőfeltárási Szakcsoport is megoldotta 
a munkatervében vállalt feladatokát. 
AZ ERDŐ Szerkesztőbizottsága volt az 
Egyesület legaktívabb munkaközössége. 
Munkája nyomán jelentősen emelkedett 
az Egyesület szaklapjának nívója, nö-
vekedett továbbá író- és olvasógárdája 
is. Az Egyesület foglalkozott az üzem-
be kikerült erdőmérnökök patronálásá-
val és a központban a fiatal erdőmér-
nökök igen aktív csoportot szerveztek. 
A főtitkári beszámolót követő vita so-
rán kialakultak az Egyesület 1956. évi 
főbb munkatervi szempontjai. A műszaki 
fejlesztés kritikai helyzetének vizsgá-
lata, a távlati tervezés irányelveinek ki-
dolgozása, az erdőgazdaságban meglévő 
gépek felhasználásának megvizsgálása, 
szakmai előadások megszervezése, Egye-
sületi Híradó kiadása, legelőfásítási an-
két szervezése, a talajerózió leküzdése 
érdekében közös bizottság életrehívása 
a Micsurin Agrártudományi Egyesület-
tel és a Hidrológiai Egyesülettél, kül-
földi tanulmányutak szervezése és végül 
a nem működő vidéki csoportok megse-
gítése. Az elnökségi ülésen, az elnökség 
tagjain kívül részt vett Földes Sándor, a 
Minisztertanács Titkárságának erdészeti 
munkatársa is. 

A soproni csoport október 12-én klub-
estet tartott. Witt Lajos, ERTI osztály-
vezető Magtermelő állományok kialakí-
tása és kezelése címmel tartott előadást. 
A vita során Babos Imre lengyelországi 
tapasztalatai alapján az ökotípusok fon-
tosságát emelte ki, azonfelül résztvett a 
vitában többek közt dr. Róth Gyula, 
Jablánezy Sándor, Stefanik László, 
Sziklai Oszkár, Apt Ödön és a nagy 
számban megjelent főiskolai hallgatók is 
számos konkrét kérdést tettek fel. 

#NNAZ ERDŐ #NPAz Országos Erdészeti Egyesület kiadványa. 
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