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Február 11-én tartotta a Soproni HCS ren-
dezvényét, amelyen a fôtitkár beszámolt az
Egyesületben az elmúlt idôszakban történt
legfontosabb eseményekrôl.

Február 15. A KEAG Rt.-nél, Dr. Magas
László vezérigazgató fogadta Egyesületünk
fôtitkárát. A megbeszélésen részt vett Ko-
csis Mihály vezérigazgató-helyettes, a helyi
csoport elnöke is. Az eszmecserén az erdô-
gazdaságok és az Egyesület együttmûkö-
désének javítási lehetôségei kerültek szó-
ba, különös tekintettel a Pártoló Tagok Ta-
nácsa rendezvényen elhangzott észrevéte-
lekre.

Február 16-án az Egyesületünk elnöke
és fôtitkára látogatást tett a SEFAG Rt.-nél.
Az egyesületi vezetôket Barkóczi István
vezérigazgató és Pintér Ottó vezérigazga-
tó-helyettes, a helyi csoport elnöke fogad-
ta. A kétoldalú megbeszélésen szóba ke-
rült a tervezett vadászati törvény módosítá-
sának tapasztalatai, a WOOD TECH ren-
dezvény tanulságai, az OEE szerepe a
szakmai elképzelések képviseletében.
Szükségesnek tartják a jó kapcsolat kiépí-
tését a természetvédelemmel és a magán
erdôgazdálkodókkal.

Február 16. Rakk Tamás elnök-vezér-
igazgató fogadta Káldy József elnököt és
Ormos Balázs fôtitkárt. A kötetlen megbe-
szélésen áttekintették az elmúlt idôszak
együttmûködésének tapasztalatait.

Február 17. Az MTA Erdészeti Bizott-
sága Sárváron rendezte meg nyílt ülését,
amelyen Egyesületünket az elnök, magán-
erdôs alelnök és a fôtitkár képviselte. Beje-
lentésre került, hogy elkezdôdik az erdé-
szeti politika, stratégia kidolgozása. (A ren-
dezvényrôl bôvebb beszámoló készül.)

Február 23. Egyesületünk fôtitkára tá-
jékoztatást adott munkánkról Holdampf
Gyula FVM Erdészeti Hivatal elnök-helyet-
tesének és Dr. Balázs István fôtanácsos-
nak, magánerdô szakosztály elnöknek.

Február 24. Az Egyesület elnöksége
kihelyezett ülést tartott a VADEX Rt.-nél. A

téma az idei Vándorgyûlés és Ünnepi Köz-
gyûlés programjának megbeszélése volt.
Ezt követôen az elnökség külön is ülést
tartott. (Lásd fényképünkön)

Február 25. Megalakult az Erdészeti
Vízgazdálkodási Szakosztály. A választás
eredménye: elnök: Rakk Tamás elnök-ve-
zérigazgató (VERGA Rt.), alelnök: Kovács
Gábor vezérigazgató (NYÍRERDÔ Rt.), tit-
kár: Dr. Kucsara Mihály (NY-ME). (Részle-
tes beszámoló készül.)

Február 29. Egyesületünk klub helyi-
ségében fogadta elnökünk és fôtitkárunk a
Millenniumi Vadászati Bizottság küldöttsé-
gét. Az együttmûködés kialakítása volt a fô
téma, amely egyik lehetséges megjelenése
a Madarak és Fák Napja lehetne, amikor is
az erdészek, természetvédôk és vadászok
együttesen jelenhetnének meg a közvéle-
mény elôtt.

Február 29. Egyesületünk elnökét és
fôtitkárát hivatalában fogadta Barátossy
Gábor az FVM Erdészeti Hivatal elnöke. A
megbeszélés fô témája az egyesületi prog-
ramban meghatározott feladatok pénzügyi
támogatási lehetôsége volt. Mindkét fél ki-
fejezte szándékát a további együttmûkö-
dés, a rendszeres találkozás és tájékoztatás
szükségességére.

Március 1. A VERGA Rt. adott helyet az
FVM Helyi Csoport és az Erdészettörténeti
Szakosztály közös rendezvényének. Az
ülésen a fôtitkár beszámolt Egyesületünk
legfontosabb tevékenységérôl. (Bôvebb
beszámoló készül.)

Március 2. Egyesületünk Díjbizottsága
klub helyiségünkben tartotta ülését, az idei
egyesületi kitüntetések és a kitüntetési sza-
bályzat módosítása tárgyában.

Március 7. A Nyugat-Dunántúli régió
Szombathelyen, a Szombathelyi Erdôgaz-
dasági Rt.-nél tartotta ülését. A megbeszé-
lésen a régió titkárai beszámoltak munká-
jukról és felvetették javaslataikat, problé-
máikat. A rendezvényt megtisztelte Dr.
Pethô József vezérigazgató úr, akivel a

program után szûk körû megbeszélést
folytatott elnökünk és fôtitkárunk.

Március 8-án az egyetemi ifjúsági ház-
ban az Erdészeti Hallgatói Önkormányzat
rendezett országos konferenciát a „Termé-
szetvédelem és/vagy erdôgazdálkodás”
címmel. A nagyszámban megjelent szak-
emberek és hallgatók elôtt Barátossy Gá-
bor elnök úr tartott elôadást, amelyet gya-
korlati szakemberek és természetvédelem-
ben dolgozó erdészek követtek. (Részletes
beszámoló készül.)

Március 9-én a Gépesítési Szakosztály
Sopronban a Dr. Káldy József
Erdôgépfejlesztô Központban tartotta soros
rendezvényét. A megjelenteket Dr. Faragó
Sándor dékán és Dr. Jámbor László vezér-
igazgató köszöntötte. A létesítmény bemu-
tatása és a VALTRA VALMET tájértekezlet
volt a programon. A jelenlévôket Ormos
Balázs fôtitkár tájékoztatta az elmúlt idôszak
legfontosabb egyesületi tevékenységeirôl.

Március 16. Sopronban, a volt Mûszaki
Erdészet területén, a megszûnt régi egyete-
mi tanmûhely pótlására és az erdészeti
gépfejlesztés felkarolására létrehozott, Dr.
Káldy József Erdôgépfejlesztô Központ új
épülete került hivatalos átadásra. Az ün-
nepségre meghívást kapott és jelen volt a
névadó néhai professzorunk fia, Egyesüle-
tünk elnöke, Káldy József is.

Március 20. Egyesületünk Felügyelô
Bizottsága tartotta ülését. az ÁESZ tárgya-
lójában. Napirendként megtárgyalásra ke-
rült az OEE 1999. évi közhasznúsági jelen-
tése és 2000. évi terve. A bizottság kiegé-
szítésekkel a dokumentumokat elfogadta
és a Közgyûlésnek elfogadásra javasolja.

Március 21. A Délnyugat-Dunántúli ré-
gió Tamásiban, a Gyulaj Rt.-nél tartotta so-
ros rendezvényét. A megbeszélést követô-
en Káldy József elnök és Ormos Balázs fô-
titkár megbeszélést folytatott Fehér István
vezérigazgatóval az erdôgazdaság és az
egyesület együttmûködésérôl. (Részletes
beszámoló készül.) 
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