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Április 25. Ülést tartott a Parlament
Mezôgazdasági Bizottsága Erdészeti Al-
bizottsága, amelyen meghívottként az
erdészeti ágazat vezetôi jelentek meg.
Egyesületünket a fôtitkár képviselte. A
napirendre tûzött témák: a költségveté-
si támogatások 2001. évi lehetséges te-
rületei, az erdészeti adózás rendjének
áttekintése és a Mezôgazdasági Bizott-
ságnak az EGERERDÔ Rt. területére
szervezett kihelyezett ülésének prog-
ramja.

Április 27. Barátossy Gábor elnök
hivatalában fogadta a bajor erdészeti
delegációt. A látogatás célja a Vértesi
Erdô Rt. és az OEE által szorgalmazott,
a két ország közötti szakmai kapcsolat
továbbfejlesztése volt.

Április 25–28. Az OEE Erdészeti Er-
dei Iskola Szakosztálya a Szombathelyi
Erdészeti Rt. szervezésében tartotta ötö-
dik erdôpedagógiai szemináriumát, Ro-
land Migende az OEE tiszteletbeli né-
met tagja szakmai irányításával. A téma
az AGENDA 2000 program elemzése,
megismerése volt. A rendezvényt meg-
tisztelte Káldy József elnök is (részletes
beszámoló készül).

Május 3. A Dél-alföldi régió a
DALERD Rt. Gyulai Erdészeténél tar-
totta régióértekezletét, amelyen részt
vett Káldy József elnök, Ormos Balázs
fôtitkár és Pápai Gábor fôszerkesztô
is.

Május 3. Az érintett helyi csopor-
tok titkárai a NYÍRERDÔ Rt. székházá-
ban tartották régióértekezletüket,
amelyen a fenti értekezleten is részt
vett egyesületi vezetôk voltak jelen.
Házigazdaként Juhász Lajos vezér-
igazgató-helyettes biztosított kifogás-
talan körülményeket a rendezvény le-
bonyolításához.

Május 4. Az északi régió titkárai az
ÉSZAKERDÔ Rt. Sárospataki Erdészeti
Igazgatóság hivatalos helyiségében tar-
tották régióértekezletüket. A rendez-
vényt megtisztelték Jung László és Cse-
rép János vezérigazgatók.

Május 5–7. Bányász-kohász-erdész
találkozót szerveztek Tapolcán az érin-
tett egyesületek. A tartalmas programo-
kon mintegy száz erdész vett részt, de-
monstrálva az ôsi szakterületek együtt-
gondolkodását (külön beszámoló ké-
szül).

Május 6. Valétálás a Nyugat-Magyar-
országi Egyetemen. Az ünnepélyes ren-
dezvényen egyesületünket Káldy József
elnök képviselte.

Május 10., 23., 25., 26. A Mada-
rak és fák napja alkalmából és a Mil-
lennium tiszteletére az FVM Erdészeti
Hivatala, a KÖM Természetvédelmi
Hivatala, a Millenniumi Vadászati Bi-
zottság és az Országos Erdészeti
Egyesület a helyi erdôgazdasági rt.-k
közremûködésével márvány emlék-
táblákat avattak az összefogás és
összetartozás demonstrálásának je-
gyében. A Pilisi Parkerdô Rt., a Me-
cseki Erdészeti Rt., a HM Budapesti
Erdôgazdasági Rt. és a Szombathelyi
Erdészeti Rt. területén elhelyezett
emléktáblák avatását több száz kollé-
ga tisztelte meg jelenlétével.

Május 11. A FATE, 50 éves fennállá-
sa tiszteletére tartotta közgyûlését, ame-
lyen egyesületünket a fôtitkár képvisel-
te.

Május 16. A Parlament Mezôgaz-
dasági Bizottsága tartotta kihelyezett
ülését az EGERERDÔ Rt.-nél és a Va-
das Jenô Erdészeti Szakközépiskolá-
ban. Az ülés témái a természetszerû
erdôgazdálkodás (természetvédelem,
erdészet, vadászat) és a magánerdô-
gazdálkodás aktuális kérdései voltak.
Megtiszteltetés az erdésztársadalom
számára, hogy egy parlamenti bizott-
ság egy teljes ülést szánt az erdôre, az
erdôgazdálkodásra (külön beszámoló
készül).

Május 17. Az Országgyûlés Kör-
nyezetvédelmi Bizottsága és a WWF
Magyarország a Parlament felsôházi
üléstermében „Mivel gazdagítja Ma-
gyarország az Európai Uniót?” címmel
tartott rendezvényt. Az elôadók,
Stumpf István kancellária miniszter,
Nemeskürty István kormánybiztos, Ví-
zi E. Szilveszter MTA alelnök és
Haraszthy László WWF Magyarország
igazgatója azt hangsúlyozták, hogy
Magyarország komoly értékekkel gaz-
dagítja az Európai Uniót mind a tudo-
mány, a kultúra, mind a természeti ér-
tékek vonatkozásában, ezért ennek tu-
datában és ismeretében kell elfogad-
tatni magunkat az európai szervezet-
ben. Egyesületünket a meghívásra az
elnök és a fôtitkár képviselte.

Május 17–18. Az Erdôgazdaságok
Pártoló Tagok Tanácsa kihelyezett
ülése a NYÍRERDÔ Rt. szervezésében
az erdôgazdaság területén került
megtartásra. A házigazdák gazdag
programmal várták az erdôgazdasági
vezérigazgatókat. Megismerhették a
Nyírbátori Fafeldolgozó Üzemet és
munkáját, a Guth környéki erdôket, a
vadgazdálkodási eredményeket és a
szakmai kultúra területén az Erdôs-
pusztai Tájházat. A nyírbátori refor-
mátus templomban a társaság tisztele-
tére orgonahangversenyt szerveztek a
házigazdák. Az „értekezleten” sorra
kerültek a legfontosabb egyesületi és
szakmai kérdések. A megbeszélés so-
rán, az elôttünk álló feladatok megol-
dása érdekében, – legnagyobb örö-
münkre – az egyesületünk által is hir-
detett együttgondolkodás, összefo-
gás, közös tenni akarás jegyében szól-
tak a jelen lévô vezérigazgatók. Kö-
szönjük Kovács Gábor vezérigazgató
úrnak, házigazdáinknak a baráti
együttléthez biztosított körülménye-
ket és a búcsúebédhez felszolgált ki-
váló slambucot, amelyet vagy tizenöt
éve nem ettem (fôtitk.).

Május 19–20. A MEGOSZ Monor
közelében rendezte meg az „Erdôgaz-
da Napok”-at, melynek témája a ma-
gánerdô és a természetvédelem volt. A
rendezvényt Dr. Skultéty Sándor, a
Környezetvédelmi Minisztérium állam-
titkára nyitotta meg. Egyesületünket
Káldy József elnök, dr. Sárvári János
ügyv. titkár, Pápai Gábor fôszerkesztô
és Ormos Balázs fôtitkár képviselte.
Az Egyesület standján különbözô kiad-
ványokkal álltunk a magánerdô-gaz-
dálkodók rendelkezésére. Ez alkalom-
ra jelentettük meg Illés Péter (ÁESZ
Szombathely) szerkesztésében a „Ma-
gánerdôgazdálkodás jogszabályi hátte-
re” c. OEE ismertetô füzetet, amely egy
sorozat elsô kötete.

Május 24. A Nyugat-Magyarországi
Egyetem Erdômérnöki Karának dé-
kánját, Dr. habil Faragó Sándort hi-
vatalában kereste fel egyesületünk fô-
titkára. Tájékozódott az új szervezet-
ben lévô kar helyzetérôl, törekvései-
rôl, segítséget ajánlott fel a megvalósí-
tandó továbbképzési program beindí-
tásához.

Egyesületi hírek
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Fôtitkári beszámoló 2000. április 20.–május 29.


