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1. Egyesületünk Titkári-Szakosztály-
vezetôi Bizottsága (X. 5.) ülést tartott,
amikor is megtárgyalásra került a
Küldöttközgyûlés elé terjesztendô új
Kitüntetési Szabályzat. A sok hasznos
javaslat az elnökségi ülésre kerül to-
vábbi megtárgyalásra. A Bizottság ja-
vaslata szerint, mivel az elmúlt évben
a tagdíjak nem kerültek növelésre és
a késôbbiekben túl nagy mértékû
emelés válna szükségessé, ezért
2001. évben a tagdíjakat az infláció
mértékével, 10%-kal javasolja növel-
ni.

2. Roland Migende, Egyesületünk
tiszteletbeli tajga, az Erdészeti Erdei
Iskola Szakosztály németországi part-
nere, támogatója szervezésében (X.
15–21.) tíztagú szakosztály-delegáció
járt Nordrhein–Westfalen tartomány-
ban, ahol egyhetes szakmai progra-
mon vettek részt. Bonnban, a Magyar
Köztársaság Nagykövetségének Hiva-
talában ünnepélyes fogadás mellett
került aláírásra a soproni és az arns-
bergi erdei iskola együttmûködési
megállapodása, mely elôfutára egy
szélesebb körû együttmûködésnek a
két ország e témában dolgozó erdé-
szei között. Köszönjük Migende úr-
nak és feleségének az odaadó, ked-
ves fogadtatást.

3. A Magyar Tudományos Akadé-
mia 175 éve történt megalakulása al-
kalmából (X. 16.) rendezett nagycen-
ki és soproni rendezvényeken Egye-
sületünket Káldy József elnök képvi-
selte.

4. Szociális Bizottságunk (X. 19.)
ülést tartott, ahol elosztásra került az
1% adóból származó és a Küldöttköz-
gyûlés által meghatározott 600 eFt.
Köszönjük a személyi jövedelemadó-
ból való támogatást és már most kér-
jük a tagságot, hogy a következô év
elején esedékes adóból is támogassák
Egyesületünket. Köszönjük.

5. A MILLENNIUMI ERDÔK HETE
lezárása alkalmából sajtótájékoztatót
szervezetünk (X. 24.) Budapesten  a
Vajdahunyadvár erdészeti kiállításá-
nak helyiségében. Barátossy Gábor,
az Erdészeti Hivatal elnöke rövid be-
vezetôje után a jelenlévôk kérdéseire
Gémesi József, az ÁPV Rt. ügyvezetô

igazgatóhelyettese és Káldy József el-
nökünk válaszolt. Gerely Ferenc ügy-
vezetô igazgató bemutatta a Gerely
Gábor erdômérnök ötlete alapján ké-
szülô, „ERDÔGAZDA” erdészeti tár-
sasjáték elsô példányát, melynek lét-
rehozását Egyesületünk anyagilag is
támogatja.

6. Gerely Ferenc a Silvacons Kft.
ügyvezetô igazgatója szervezésében,
Egyesületünk elnöke, általános alel-
nöke, aki a külkapcsolatokért felelôs
és fôtitkárunk rövid megbeszélésen
találkozott (X. 24.) a magánlátogatá-
son Magyarországon tartózkodó Svéd
Erdészeti Egyesület igazgatójával,
Lars-Olof Österström úrral és lapjuk
fôszerkesztôjével. Mindkét fél kifejez-
te együttmûködési szándékát.

7. Káldy József elnök és Ormos Ba-
lázs fôtitkár hivatalukban kereste fel
Éder Tamás ÁPV Rt. ügyvezetô igaz-
gatót és Gémesi György ügyvezetô
igazgatóhelyettest (X. 25.). A találko-
zókon az eddigi együttmûködés ta-
pasztalatairól és a jövô évre vonatko-
zó tennivalókról esett szó.

8. Elnökségünk (X. 25.) ülést tar-
tott, melyen a következô határozatok
születtek: (Lásd 352. old)

9. Egyesületünk klubhelyiségében
(X. 26.) megalakult a „Tanúsítási
Rendszerek Szakosztálya”, 26 fôvel.
Az elnöki tisztet titkos szavazással
Marosi György, az ERTI Soproni Kí-
sérleti Állomásának tudományos osz-
tályvezetôje, a titkári posztot Iványi
Miklós, a ZALAERDô Rt. Min. és KIR
vezetôje nyerte el. Elnökségünk kö-
vetkezô ülésén hagyja jóvá a szabá-
lyos megalakulást. Eredményes mun-
kát kívánunk a szakosztály tagjainak
és tisztségviselôinek.

10. Az FVM Erdészeti Hivatala, il-
letve Erdészeti Szakbizottsága a 2000.
évi közcélú feladatok támogatására
beadott pályázataink közül az erdôte-
lepítés fontosságát hangsúlyozó kiad-
vány kiadását a késôbbiekben kíván-
ja napirendre tûzni Egyesületünk pá-
lyázatát is figyelembe véve. Sajnálat-
tal vettük tudomásul, hogy nem tá-
mogatták az országos és Budapest
környéki közönségkapcsolati progra-
mokat, mivel ezek nem illeszthetôk
az Erdészeti Hivatal PR program poli-
tikájába. Támogatásra érdemesnek
találták, melyet külön köszönünk, az
Erdészeti Lapok kiadási nyomdakölt-
ségeinek 50%-át, 2,6 millió Ft erejéig.
A támogatás elôsegíti az Erdészeti
Lapok színes formátumban való
megjelentetését.

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Fôtitkári beszámoló

Az idén volt 16 éves a Soproni Erdész és
Faiparos Diákok Baráti Köre. A mintegy
ötszáz fôs taglétszámmal mûködô egye-
sület tagjai a most kettôs jubileumát ün-
neplô Iskola egykori diákjai és tanárai.

Erre az ünnepi napra hívtuk össze a
Kör rendkívüli közgyûlését is, hogy Alap-
szabályunkat a Soproni Városi Ügyész-
ség javaslatainak megfelelôen módosít-
hassuk. Fôleg a Kör vezetô szervei fela-
datainak egyértelmû meghatározása, il-
letve elkülönítése vált szükségessé.

Tagságunk régóta nem látott, nagy
létszámban jött össze! Dr. Firbás Osz-
kár, tanárelnökünk rutinos levezetésé-
vel hamar sikerült „pontot tennünk” az
egyetlen napirendi pont végére.

A szakestély vidám hangulata során
meghatódva hallgattuk Bakonyi Imre
bátyánk verseit.

A Soproni-hegység erdeiben Román
József vezetôségi tagunk kalauzolt a
szakmailag is legérdekesebb helyszí-
nekre. Dr. Kondor Antal tanár úr kiegé-
szítô magyarázatát hallgatva egy kissé
újra diákoknak érezhettük magunkat.
Az Iskola jubileumi könyvét tagjaink
számára – az éves beszámolónkkal
együtt – karácsonyig postázni fogjuk.
Ebben egy-egy idôs vagy már elhunyt
tanárunk életútjának bemutatása után
az egykori tanítványok visszaemlékezé-
sei teszik az arcképcsarnokot még élet-
szerûbbé.

Továbbra is várjuk a Sopronban vég-
zettek jelentkezését a Baráti Körbe! Be-
lépési nyilatkozat az Iskola címén igé-
nyelhetô.

Dr. Rumpf János
titkár

Öregdiákok közgyûlése


