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Március 23. Elnökségünk ülést tartott,
ahol megjelent és elôadást tartott
Holdampf Gyula az Erdészeti Hivatal
elnök-helyettese (lásd írásunk).

Március 31. Az OEE bejegyzésre ke-
rült, mint erdôgazdálkodó, ezzel lehe-
tôség nyílik egyéb pénzügyi források
megpályázására is.

Március 4. Az Egyesületi Székhá-
zunk visszaperlésének írósági tárgya-

lása folytatódott, ahol elsô fokon a pert
elvesztette az Egyesület. Az írásos per-
iratok megismerése után, valószínû
fellebbezést nyújtunk be a döntés el-
len.

Április 11. A Szeniorok Tanácsa
meghívására Egyesületünkbe látogatott
és elôadást tartott Barátossy Gábor az
Erdészeti Hivatal elnöke. A nagy érdek-
lôdéssel hallgatott aktuális feladatokat

taglaló elôadás után, az Egyesület elnö-
kével és fôtitkárával helyszíni bejárást
tettek az épülô Erdészeti Információs
Központban, a Budakeszi úton. Egyez-
tetésre kerültek a befejezési munkála-
tok, a végsô belsô kialakítás, valamint
az elhelyezési kérdések.

Április 13. Egyesületünk a Fô utcá-
ban tartotta Küldöttközgyûlését, mely-
rôl külön beszámoló készül.

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Fôtitkári beszámoló 2000. március 22.–április 19.

Gondolatban
a Bajkál körül
Éves programunk összeállítása során
igyekszünk rendezvényeink sorába él-
ménybeszámolókat is bevenni. Ez a faj-
ta elôadásmód nemcsak az ember látó-
körének bôvítését szolgálja, hanem al-
kalmat ad eljutnunk olyan vidékekre -
ha csak gondolatban is -, amelyek el-
érésére a realitások talaján állva megle-
hetôsen kevés esélyünk lehet.

Az ember idônként számba veszi
azokat a helyeket, ahova jó lenne eljut-
ni. Lelkesen dédelgeti az elérhetônek
vélt utazások tervét, és keserû lemon-
dással legyint a többira. A Bajkál-tó vi-
déke legtöbbünknek ez utóbbi kategó-
riába tartozik.

Gál László erdômérnök kollégánk,
akit régebbrôl egy remekül sikerült tö-
rökországi úti beszámoló kapcsán is-
mertünk meg, ezúttal sem okozott csa-
lódást. Csodálatos fotóival könnyedén
elragadott bennünket a „vad kelet" ki-
csit zord, szinte érintetlen és idôtlen tá-
volába. A két utazás során gyûjtött ta-
pasztalatok közel hozták a táj természe-
ti szépsége mellett az ott élôk számunk-
ra talán érthetetlen mentalitását is.

Miközben az ember önfeledten pró-
bálja magába inni a Bajkál káprázatos
és hihetetlenül változatos színeit a fo-
tókról, igyekszik elrakni a legfontosabb
információkat is:

A „bajkál" szó jelentése „sok víz". A
tó hossza 635 kilométer, szélessége 48
kilométer, partvonalának hossza 2000
kilométer. Felszínét tekintve a kilence-

dik legnagyobb tó, ám 1620 méteres
mélységével a világ legmélyebb tava.
Víztömege meghaladja az észak-ameri-
kai Öt-tó együttes vízkészletét. Ez a 23
milliárd köbméternyi víz a Föld teljes
édesvízkészletének egyötödét jelent…
Hát nem lenyûgözô?

Elsôkézbôl az
európai 
csatlakozásról
A Baranya Megyei Helyi Csoport márci-
us havi rendezvényén „Az Európai Uni-
óhoz való csatlakozás és a magyar erdé-
szet helyzete" címmel Holdampf Gyula
erdômérnök úr, az FVM Erdészeti Hiva-
talának elnökhelyettese tartott elôadást.

Újságból, rádióból érkezô hírekkel
kapcsolatban, az emberben gyakran
fenntartások ébrednek, hiszen tudjuk,
hogy egy ténybôl többféle, egymásnak

akár ellentmondó hír „keletkezhet"
Ezért volt érdekes elsô kézbôl halla-
nunk az elôttünk álló EU integrációs
tárgyalások jelenlegi állásáról, a várható
változásokról.

Európában - ellentétben a Föld többi
részén tapasztalhat tendenciával - az er-
dôterület évrôl-évre növekszik, s ehhez
hazánk is, ha csekély mértékben is, de
hozzájárul. Az EU-ban az erdôtelepítés
tekintetében potenciális, jelenleg más
mûvelési ágakban lévô területek összes-
sége becslések szerint eléri a 30 millió
hektárt. Magyarországon az ilyen terüle-
tek 1 millió hektárt tesznek ki. Ez jelen-
tôs változást hozhatna az ország erdôs-
ültségében. Ám az a tény, hogy EU fi-
nanszírozásból átlagosan százezer hek-
tár erdô települ évente egész Európá-
ban, csak óvatos bizakodásra ad okot!
Reálisan Magyarország évente 10000
hektár telepítésében számíthat külsô
erôforrásokra. Ha ezzel az ütemmel szá-
molunk, bizony vannak távlatok.

Ripszám István
HCS titkár

A Baranya Megyei HCS két rendezvénye kapcsán

Akác iparifa (1,2 m-es hossztól és
32-35 cm-es átmérôig) kérgezésére

keresünk nagy teljesítményû, jól
mûködô kérgezô gépet. 

Ajánlatokat várunk: 
tel./fax: 06 35 359 331 és 

mobil: 06 30 2411 907 számokon.


