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2002-ben jelentkeztek Pekingbôl kínai
erdészek, hogy látogatást tennének ha-
zánkban és fogadó partnert keresnek.
Egyesületünk vállalta a program meg-
szervezését, de az utazás csak az elmúlt
évben vált lehetségessé a SARS betegség
lecsengése után. A 16 fôs csoport 2003.

október 6-27. között tartózkodott ha-
zánkban. Egyesületünk évente fogad
külföldi csoportokat, de ilyen hosszú
idôre még nem érkeztek erdészek. Sok
bonyodalom társult a programok igény
szerinti és fôleg anyagilag is elég szerény
biztosításához. Minden elismerés Mester

Gézáné titkárságvezetôt, Kertész József
tagtársunkat, a csoport kísérôjét és a fo-
gadó erdôgazdaságok vezetôit és mun-
katársaikat illeti, akik a folyamatosan
változó kérések ellenére pazar progra-
mot nyújtottak a távolról érkezô vendé-
geknek. Köszönjük a közremûködôk-
nek a segítséget, az azonnali intézkedé-
seket, a szakszerûen összeállított progra-
mokat és azoknak is, akik jól elôkészített
programját a kínaiak igényének módo-
sulása miatt kényszerültünk lemondani.

Kínai erdészeket fogadott
egyesületünk

A munkacsoport tagjai:
KvVM TvH: Dr. Kárpáti László (er-

dômérnök) igazgató, Fertô-Hanság NP,
Balogh László Balaton-felvidéki NP (er-
dômérnök) igazgató, Sódor Márton (er-
dômérnök) fôosztályvezetô KvVM TvH

OEE: Duska József (erdômérnök)
igazgató Bükki NP, Répászky Miklós
(erdésztechnikus) elnök, OEE Magán-
erdô Tanács, Pallagi László (erdômér-
nök) vezérigazgató, EGERERDÔ Rt.

A Munkacsoport szervezôje: Or-
mos Balázs (erdômérnök) fôtitkár, OEE

Megjelentek a képen balról: Duska
József, Sódor Márton,  Dr. Kárpáti Lász-
ló, Balogh László, Répászky Miklós és a fotós
Ormos Balázs.

Napirend:
A Munkacsoport mûködési rendje:
– A Munkacsoport üléseirôl feljegyzés készül.
– Az üléseken készített ajánlásokat a munka-

csoport megküldi a KvVM TvH és az OEE elnö-
kének.

– A Munkacsoport negyedévenként ülése-
zik, az ezen kívüli, eseti ülések témáit Sódor
Márton és Ormos Balázs egyeztetése után hív-
ják össze.

– A Munkacsoport kihelyezett üléseket tart.
– A 2004. elsô negyedévi ülés helye a Fertô-

Hanság NP lesz. (Öntésmajor, 2004. február vé-
ge 11.00 óra)

– A Munkacsoport ülésein hozott ajánlásokat
az Erdészeti Lapokban és vitanapokon tárja a
szakmai közönség elé véleményezésre.

Javasolt MUNKATERV az OEE-KvVM TvH
2004. évi együttmûködésére:

– Az OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály
és a NP-ok erdei iskola vezetôinek találkozója a
Balatonfelvidéki NP-nál.

– WOOD TECH Erdészeti Szakvásáron való
közös megjelenés.

– ERDÔK HETE rendezvénysorozat felvéte-
le a nevezetes napok listájára, a megnyító ren-
dezvény megtartása magántulajdonú erdôgaz-
dálkodónál.

– A Munkacsoport üléseinek lebo-
nyolítása.

– A hó elolvadása után, április hó-
napban, szemétszedés az erdôben, a
nemzeti parki, államerdészeti és magán
erdészeti kollégák együttmûködésé-
ben. Országos rendezvény.

– Az Erdészeti Lapok tájékoztatást
ad a Munkacsoport üléseirôl és a termé-
szetvédelem legfontosabb eseményei-
rôl, híreirôl. 

A Munkacsoport javasolt meg-
tárgyalandó témakörei:

– Folyamatos erdôborítottság és a
tarvágás problémája.

– Az erdôrezervátumok erdészeti jelentôsége
és az eddigi tapasztalatok.

– Az akác fafaj kérdése védett területeken.
– Nem termôhelyén álló, természetes

úton felújíthatatlan, küszöb alatti erdôk kér-
dései.

– Vadkár a védett területeken.
–Az EU természetvédelmi és erdôgazdálko-

dási támogatási rendszerének lehetôségei.

A Munkacsoport tagjai kérik a küldô
szervezetek vezetôit (OEE, KvVM TvH) írás-
beli megbízás elkészítésére.

Kép és szöveg: Ormos Balázs
fôtitkár, OEE

FELJEGYZÉS  az OEE–KvVM TvH MUNKACSOPORT
2003. december 11-i alakuló ülésérôl

VÁRDORGYÛLÉS 2004. 
Egyesületünk 2004. július 2-3-án a
Kisalföldi Erdõgazdaság Rt. ven-
déglátásában szervezi meg évi
Vándorgyûlését. A rendezvény
helyszínéül Kapuvár és környékét
jelölték a házigazdák. A szakmai
programok, tanulmányutak a tér-
ség nevezetességeit keresik fel, a
küldöttközgyûlés helyszíne Kapu-
vár lesz. Kérjük kedves tagtársain-
kat, jegyezzék elõ a Vándorgyûlés
dátumát. 


