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Január megkezdôdött a WOOD TECH
Erdészeti Szakvásár és Konferencia
szervezése, melynek ez évi témája „A fa
hasznosítása” lesz.

Január l8. Az újjá alakult Nyugat-
Magyarországi Egyetem Erdômérnöki
Karának dékánjával, dr. habil. Faragó
Sándorral folytatott megbeszélést fôtit-
kárunk. A megbeszélésen szó esett a to-
vábbi együttmûködésrôl, az esemény-
naptár összeállításáról, a WOOD TECH-
en való részvételrôl és a leendô erdésze-
ti továbbképzô központ mûködésérôl.

Január l9. Fôtitkárunk Miskolcon
kereste fel Cserép János vezérigazgatót,
a FAGOSZ elnökét. A találkozó alkal-
mával értékelték az elmúlt idôszak
együttmûködését és a jövôbeni közös
fellépés lehetôségeit.

Január 20. A Magyar Tudományos
Akadémián, Glatz Ferenc az MTA elnö-
ke védnökségével került megrendezés-
re „A magyar vadászat ezer éve” emlék-
ülés, amelyen megjelent Káldy József
egyesületünk elnöke. Elôadást tartott
Dr. Oroszi Sándor az Erdészettörténeti
és Feiszt Ottó a Vadgazálkodási Szak-
osztály elnöke.

Január 25. Egyesületünk Erdômûve-
lési Szakosztálya tartotta soros rendez-
vényét az OEE klubtermében. Az össze-
jövetelen jelen volt Ormos Balázs fôtit-
kár is, aki tájékoztatót tartott az elmúlt
idôszak egyesületi tevékenységérôl.

Január 26. Az Országgyûlés Mezô-
gazdasági Bizottsága tartotta ülését,
amelyen Egyesületünket a fôtitkár kép-
viselte. Dr. Tamás Károly FVM államtit-
kár tartott tájékoztatót a 2000. évi agrár-
támogatási rendszer fontosabb kérdése-
irôl. Az elôadott anyag az érdekvédelmi
szervezetekkel egyeztetett, de még „ter-
vezett” stádiumban volt. Az agrártámo-
gatások tervezett kiadási elôirányzata
148,2 milliárd Ft, ezt növeli a 65 milliárd
Ft-os állami garanciavállalási keret,
amelyet az agrárhitelekhez lehet igény-
be venni. További lehetôség, amennyi-
ben az Unió jóváhagyja, a SAPARD
Program 8,5–9 milliárd Ft összegû tá-
mogatása. A mezôgazdasági támogatá-

sokba épülô, az erdészeti ágazat által is
igénybe vehetô támogatási lehetôségek
bôvülnek. A tervezet szerint 10%-kal
emelnék az erdôtelepítés normatív tá-
mogatását, az erdészeti közcélú felada-
tokra szánt keretbôl támogatnák a le-
romlott szerkezetû magánerdôk helyre-
állítását és a közcélból fenntartott gyen-
ge erdôk felújítását. A tervezet szerint
az erdôfelújítás normatív támogatása
változatlan marad. Államtitkár úr egyet
értett az elsôdleges fafeldolgozási esz-
közök és a speciális erdészeti gépek tá-
mogatásának a rendeletbe való beépí-
tésével. Az agrártámogatásokról szóló
rendelet végleges formája várhatóan
február végére készül el.

Január 27. Bakon Gábor, a Pilisi
Parkerdô Rt. Budapesti Erdészetének
vezetôje meghívására Káldy József el-
nök, Dr. Viharos Zsolt alelnök és Or-
mos Balázs fôtitkár látogatást tett a
Budakeszi úton épülô új Erdészeti In-
formációs Központ és Könyvtár építke-
zésén. Az ez évben átadásra kerülô
építményben Egyesületünk 460 négy-
zetmétert vehet igénybe. Itt kerülne el-
helyezésre a Csillagvölgyi úti Informáci-
ós Központban lévô mûemlék könyv-
tár, valamint egyéb kiszolgáló helyisé-
gek, mint elôadóterem, irodák stb. Kér-
désként vetôdött fel, hogy az Egyesület
Fô utcai központja is ide költözzön-e.
Elnökségünk még e hónapban kialakít-
ja álláspontját az ügyben.

Január 29. Visegrádon került meg-
rendezésre a Pilisi Parkerdô Rt. és az
OEE Helyi Csoportja szervezésében a
II. Országos Erdészbál, amelyen több
mint 200 fô résztvevô töltötte kiemelke-
dôen hangulatos körülmények között
az estét (az eseményrôl külön beszá-
moló készül).

Február 1. A LIGNO NOVUM és a
WOOD TECH kiállítások szervezôbi-
zottságai tartottak egyeztetô megbe-
szélést Sopronban, amelyen az Egye-
sület elnöke és fôtitkára volt jelen. A
rendezvény sarokpontjai kialakultak,
a részletes program kialakítása folyik.
Az Erdészeti Lapok hasábjain folya-
matos tájékoztatást adunk a tudniva-
lókról.

Február 2. Egyesületünk Pártoló Ta-
gok Tanácsa elsô idei ülését tartotta Fô ut-
cai klubtermünkben. A megbeszélésen
valamennyi erdôgazdasági részvénytársa-
ság képviseltette magát és a rendezvényt
megtisztelte Gémesi József, az ÁPV Rt. Ag-
rárgazdasági Ügyvezetôség igazgatóhe-
lyettese. Káldy József elnök beszámolt az
elmúlt idôszak legfontosabb egyesületi
eseményeirôl, majd tételesen értékelte az
erdôgazdaságok és az Egyesület között
az elmúlt évben kötött együttmûködési
megállapodások teljesítését. Megállapít-
ható, hogy mindkét fél a megállapodás-
ban foglaltak megvalósítását komolyan
vette, hiszen a rögzített pontok majdnem
mindegyike megvalósult már. A két fél
közötti megállapodás tartalma az egyesü-
leti tagság által kialakított, az Egyesület
négyéves programjában megfogalmazott
elvárásokra épül. Az együttmûködés to-
vábbi lehetséges formáit az erdôgazdasá-
goknál történô személyes megbeszélések
alkalmával alakítjuk ki. Megállapodás
született az évi tagsági díj megállapításá-
nak módjáról és mértékérôl is. Gémesi Jó-
zsef hozzászólásában pozitívan értékelte
az OEE tevékenységét a 2000. évi költ-
ségvetési támogatás növelésére tett erôfe-
szítéseiért, felhívta a figyelmet az erdô-
gazdaságok egymás közti és az OEE-vel
való együttmûködés fontosságára. Szor-
galmazta, hogy az állami és magánerdô-
gazdálkodás rivalizálása helyett az együtt-
mûködésre kell a hangsúlyt tenni. Szük-
ségesnek tartotta az Egyesület helyi cso-
portjai támogatásának és a központi álta-
lános költségek arányainak átgondolását.
A továbbiakban véglegesítésre került a
franciaországi szakmai tanulmányút
programja, és döntés született arról, hogy
az erdôgazdasági részvénytársaságok kö-
zösen jelennek meg kiállítóként a WOOD
TECH szakkiállításon. Az erdôgazdasá-
gok részvételi szándékukat fejezték ki a
Tapolcán ez év május 5–7-én tartandó bá-
nyász-kohász-erdész találkozón, mintegy
200 fôvel.

Február 3. A Mezôgazdasági Bizott-
ság Erdészeti Albizottsága munkáját elô-
készítô munkacsoport ülést tartott, ame-
lyen megtárgyalásra került a 2000. évi
agrárszabályozások erdészeti célú terve-
zett támogatásainak felhasználása, a
2001. évi támogatások tervezése. A
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2000. évi tervezett támogatásról az elô-
zôekben beszámoltunk. A 2001. évre
vonatkozó támogatások rendje még
nem körvonalazódott, de figyelemmel
kísérjük alakulását. Az ez évben elma-
radt erdôtelepítési feladatok jelentôsebb
támogatásának a 2001. évi költségvetés-
ben való megfogalmazásának van esé-
lye. A továbbiakban a vadászati törvény
módosításáról esett szó. Abban egyez-
ség van, hogy a meglévô törvényt elôbb-
utóbb módosítani kell. A széles körbôl
kapott módosító javaslatokat beépítve a
tervezett módosítás elkészült és a továb-
biakban a törvényalkotókon múlik, mi-
kor kerül a törvényalkotási folyamatba.

Február 8. Egyesületünk Gyôr-
Moson-Sopron megyei Magánerdô- gaz-
dálkodási és Környezetvédô Helyi Cso-
portja Bolla Sándor titkár vezetésével
rendezte meg a hagyományos Magáner-
dô-gazdálkodási nyílt szakmai napot
Gyôrben a Pártok házában. A Nagy
érdeklôdésre számot tartó rendezvé-
nyen, amelyen mintegy 150 fô vett részt,
elôadást tartott dr. Péti Miklós, az OEE
magánerdô-gazd. alelnöke, Répászky
Miklós technikus alelnök és Ormos Ba-
lázs fôtitkár. Káldy József elnököt beteg-
sége akadályozta meg, hogy a rendez-
vényen részt vegyen. Gratulálunk a
több éve sikeresen mûködô rendezvény
szervezôinek, így a Megyei Agrárkama-
ra vezetésének is (a rendezvényrôl bô-
vebb beszámoló készül).

Az OEE Magán és Társult Erdészeti
Szakosztálya és a Pest megyei Ma-
gánerdô-gazdálkodási Helyi Csoport
együttes ülést tart 2000. március 24-
én de. 10 órai kezdettel Bp., II. ker.
Fô u. 68., MTESZ Székház, IV. em.
425-ös klubhelyiségében.
A rendezvényre a Szakosztály és He-
lyi Csoport minden tagját szeretettel
várjuk.
Tervezett program:
1. Egyesületi témák. (A Szakosztály
és Helyi Csoport eddigi tevékenysé-
gének értékelése. A 2000. évi mun-
ka- és rendezvényterv megbeszélé-
se.)
2. Erdôtörvény végrehajtási rendele-
te, a módosítási javaslatok és a sza-
bályzatok hatása. Elôadó: az Erdé-
szeti Hivatal képviselôje.
3. Agrártámogatás (erdészeti) aktuá-
lis kérdései, gyakorlati tanácsok. Elô-
adó: Meghívott szakember.
Répászky Miklós, Dr. Balázs István

elnökök

Az OEE Erdôrendezési Szakosztálya az
Állami Erdészeti Szolgálat támogatásá-
val 1999. október 6–8-ára találkozót és
körutat szervezett érettebb korú és haj-
dani tagjai, illetve meghívott, régi alkal-
mazottai részére. Az ezúttal is Halász
Gábor elnökünk által igazított esemény,
a helyzetnek megfelelôen, társadalmi
jellegûnek indult. A cél Somogyország
és csatolt részei voltak. Nádas József, az
ÁESZ Kaposvári Igazgatóságának igaz-
gatója rendezte el és vezette a nagy-
szerû részletes programot. Tette ezt
kitûnôen, amit ezúttal is nagyon
köszönünk.

A 6-án délben Budapestrôl induló
résztvevôk örömmel számoltak be
egymásnak arról, hogy melyikük hol és
milyen szakmai munkával tölti a
kiérdemelt pihenôidôt. Kiderült, némi
túlzással, csupa olyan vállalkozó, tanács-
adó és írásszerzô kartárs jött itt össze,
akit rendkívüli módon érdekel a ma-
gyar erdészet mai gyakorlata. Részben
az érdeklôdés e magas foka, részben a
program erôs szakmai tartalma miatt a
rendezvény élénk és sikeres szakmai
tanulmányúttá nemesedett.

A baráti beszélgetések és a pihenés
helye a zamárdi erdészeti üdülô volt.
Szívesen emlékeztünk itt meg néhai,
mindannyiunk számára nagyon kedves
Matli Ferirôl (Feri bácsiról), akinek
szeretô gondoskodása mellett
évtizedeken át nyaralhattak itt család-
jaink. Igaz, a fák közben egy kicsit meg-
nôttek. mintha a Balaton is messzire
távozott volna a háztól, ám a hangulat
és a gondoskodás a régmúltat idézte.
Gubányi Imréné üdülôvezetô ked-
vessége és kitüntetô figyelme segített
emlékezni. Az este során Csóka Péter
fôigazgató is csatlakozott a kom-
pániához.

Vörös Géza igazgató kalauzolásával
meglátogattuk az öreglaki vadhúsfel-
dolgozó telepet. Jól szervezett,
hatékony mûködésû és célszerû lépték-
ben tartott üzemet ismertünk meg. S
amúgy mellesleg pácolt-füstölt, tumb-
lerben szelídített vaddisznócomb- és
szarvasfilé-szeletek nagyon intenzív
megkóstolása révén gyôzôdhettünk
meg róla, van új a nap alatt. S milyen jó!

A tanulmányúton megkerestük a
szépen rekonstruált somogyfajszi hon-
foglalás kori vaskohót. Mindenkinek

ajánlható nagy élmény részesei lettünk.
A Nagyatádi Erdészetnél Bogdán József
igazgató köszöntötte a tanulmányút
résztvevôit. Egy igazán kapitális
szarvasagancs meggusztálása és némi
frissítôzés után rövid elôadások
keretében, majd a terepen megismer-
hettük a sokunk számára oly kedves
tölgy termesztésének sík vidéki változa-
tát és érdekességeit. A látottak, gondol-
tak és érzettek megbeszélésére a bocs-
kádi kerület erdészházánál tálalt ebéd
és sörben is igen gazdag delelés során
került sor.

Délután még számos érdekes
állományfelújítási megoldást láttunk. A
program szakmai része a HM Kaszó Rt.
területén fejezôdött be. Itt megismertük
a hajdani pusztát, a páratlan sikeres-
ségû természetes tölgyfelújítást, az
impozáns fejlesztéseket és további ter-
veiket. Nagy sikert aratott a kisvasúti
gôzmozdony. Mielôbbi üzembe
helyezéséért a tanulmányút résztvevôi
lelkesen szurkoltak. De jó is volna
ismét, e körben találkozni és erdei
vasutazni egy jót!

Tóth Miklós

Az Erdôrendezési Szakosztály
tanulmányútja

Vadászképek
kiállítása
A Nimród Vadászújság szerkesztôsége
és Kiss Richárd festômûvész invitáltak
az elsô millenniumi vadászrendezvény-
re a Vajdahunyad-várba, ahol a
Csergezán-díjas mûvész ötven vadász-
képét szemlélheti a látogató. Akit érde-
kel a természetfestészet, menjen el a ki-
állításra. A képek mellett megtekinthe-
tôk a világhírû magyar trófeák is.

Kérjük tagtársainkat az
elmaradt tagdíj

befizetésére


