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Kedves Talajbiológus Kollégák,  

  

Az MTT Talajbiológiai Szakosztály Szakmai Testülete az alábbi aktuális információkat küldi 

Önöknek:  

                         

1.      Vezetőségválasztás a Magyar Talajtani Társaságban  

  
A Magyar Talajtani Társaság idei Vándorgyűlésén kerül sor az MTT új vezetőségének a 

megválasztására. Minden tagnak lehetősége van jelölni személyeket az elnöki, alelnöki és a 

titkári pozíciókra (a jelöléseket Szabóné Kele Gabriellának kell elküldeni a 

szkelegabi@gmail.com címre).  

  

Az MTT Talajbiológiai Szakosztály tagjainak is szükséges megválasztani az új vezetőséget, 

egy elnököt és egy titkárt. Ezért kérjük a Tisztelt Tagtársakat, hogy a makadim@gmail.com 

címre küldjék el javaslataikat a pozíciókra. A választást a Talajbiológiai Szakosztálynál is az 

idei Talajtani Vándorgyűlés keretében bonyolítjuk le. Mivel azonban nem mindenki tud azon 

részt venni, ezért keressük a lehetőséget arra, hogy elektronikusan is leadhatók legyenek a 

szavazatok, így megoldhatnánk, hogy a tagság minél szélesebb köre részt vegyen a 

szakosztály vezetőségválasztásában. A vezetőséggel együttműködő Szakmai Testület 

megújítását vagy megszüntetését az új vezetőség fogja eldönteni. Várjuk a jelölteket és 

kérjük, hogy éljenek szavazati jogukkal. Szívesen vesszük ennek apropójából azokat a 

véleményeket és javaslatokat is pro vagy kontra, amelyek segíthetik a további működésünket.  

  

 

2.      Talajjal kapcsolatos szólások gyűjteménye  

  
Az IUSS kezdeményezte, talajjal kapcsolatos szólásgyűjteményhez kérjük, küldjék el az 

Önök által ismert szólásokat, mondásokat Tóth Tibornak (tibor@rissac.hu) és Bakacsi 

Zsófiának (zsbakacsi@gmail.com).  

  

 

3.      Megjelent a Talajegyetem sorozat Talajbiológia-I része  

  
Az Agronapló, országos terjesztésű, 16.000 példányban on-line is letölthető agrár szaklap, 

Talajegyetem gyakorló gazdáknak címmel cikksorozatot jelentet meg. A közlemények 

felölelik a talajfizika, talajkémia mellett a Talajbiológia témakörét is. Az idei júniusi számban 

olvashatják Biró Borbála Talajbiológia-I-es cikkét, ami letölthető ezen a linken: 

https://agronaplo.hu/szakfolyoirat/2018/06/szantofold/talajegyetem-gyakorlo-gazdaknak-

avagy-hogyan-ismerjuk-meg-a-talajainkat 
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A cikksorozatot követően lehetőség van a cikkel kapcsolatos 3 kérdés megválaszolására is, 

ami a következő linken érhető el: 

https://agronaplo.hu/hirek/talajegyetem-juniusban-is-szerezz-tudast-es-nyerj-ertekes-

ajandekot 

Az előző „Talajegyetem” közlemények is letölthetők az Agro Napló ujság honlapján.  

  

 

4.      Javaslatok kérése a 2018-as szakmai aktivitásokhoz  

  
Amennyiben a Talajbiológiai Szakosztályhoz tartozó további rendezvény(ek)re van, lesz 

lehetőség, vagy tervben vannak ilyenek (akár helyi, akár országos, vagy nemzetközi jellegű), 

úgy kérjük, hogy arról küldjenek tájékoztatást felénk, hogy az éves tervezett programokról 

időben tájékoztatást tudjunk adni.  

  

 

5.      További információk küldése a következő hírlevélbe:  
  

Az MTT Talajbiológiai Szakosztály következő hírlevelébe várunk információkat a 

következőkről:  

-          Konferencia-részvételi lehetőségek 2018-ra 

-          Kutatási, módszertani érdekességek 

-          Védések 

-          A tagtársak számára is fontosnak gondolt könyvek, összefoglaló cikkek, saját 

közlemények és ismeretterjesztő anyagok 

-          Egyéb hasznos információk, vélemények, hozzászólások, javaslatok  

  

 

Mindenkinek kellemes pihenést kívánunk a nyárra, gyűjtsék nyaralásaik alatt is (ha arra 

lehetőség adódik) a talajjal kapcsolatos észrevételeket, tapasztalatokat, esetleg talajbiológiával 

kapcsolatos fotók készítéséről se feledkezzenek el!  

  

 

Jó felkészülést kívánunk az őszi Talajtani Vándorgyűlésre is, amire reméljük, hogy sokan 

tudtak élni a jelentkezés lehetőségével!  

  

  

Budapest, 2018. június 11.                                              

  

  

Üdvözlettel, 

 

Biró Borbála és Makádi Marianna, Kotroczó Zsolt  
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