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A z OEE Erdészeti Erdei Iskola Szak-
osztály hagyományteremtô szán-
dékú kezdeményezésére 2000-

ben negyedik alkalommal kerül megren-
dezésre az ERDÔK HETE országos ren-
dezvénysorozat.

A természet csodáinak, szépségeinek
megismertetésén, megszerettetésén túl
nem titkolt célunk az erdôgazdálkodás
társadalmi jelentôségének, az erdô hoza-
mainak tudatosítása, továbbá az erdészeti
kultúra terjesztése, szakmánk valós érté-
kek szerinti kedvezô társadalmi megítélé-
sének elérése.

Az erdô az erdész munkahelye, tevé-
kenysége hivatás, életforma. Az erdôgaz-
dálkodás az egészséges, „elvárt” hoza-
mait teljesíteni tudó erdô, így az ökológi-
ai egyensúly – s egyben jövônk egyik zá-
loga. Nem csupán az erdôgazdálkodás-
ban dolgozóké, velünk együtt a társada-
lomé is, amivel a jövô generációinak szá-
molunk el. Az erdészeti kultúra terjeszté-
sét tehát nem lehet csupán szakmai,
önös PR-érdekként tekinteni akkor, ami-
kor hozamai a társadalom egészének jö-
vôjére, ránk – emberekre, utódainkra,

azok életére, életünk minôségére van ha-
tással.

Emlékeztetôül:
Ezen indíttatástól vezérelve az erdô-

gazdaságok támogatásával, a szakosztály-
tagok szervezésével a helyi adottságokra,
lehetôségekre építve, az Erdôk Hete ren-
dezvény az alábbi fôbb programokat kí-
nálta 1999-ben az érdeklôdôknek:

• Erdôk Hete megnyitó Országos Kon-
ferencia az „Erdô és az ember” címmel
Budapesten, a Magyar Tudományos Aka-
démia nagytermében

• „Nyílt napok”, rendezvények (az er-
dôgazdálkodók, erdôgazdálkodás bemu-
tatása)

• Erdészeti-szakmai kiállítások, ideig-
lenes és állandó jelleggel. Az Erdôk Hete
alkalmából ingyenes látogatási lehetôség-
gel, szakvezetéssel

• Új oktatási létesítmények átadása
• Az Erdészeti Rt.-k kezelésében lévô

arborétumok, parkerdôk stb. ingyenes lá-
togatási lehetôsége szakvezetéssel

• Pályázati felhívások területi, illetve ré-
giós kiterjedésben: általános és középisko-

lások részére – rajz, fotó, tanulmány stb.
formában, erdôvel kapcsolatos témában

• Pályamunkákból rendezett kiállítá-
sok, ünnepélyes díjátadások

• Erdei akadályversenyek, erdei totók,
vetélkedôk – terepi megrendezésben

• Erdei kirándulások, tanösvénytúrák
szervezése szakvezetéssel – gyalogtúrák,
erdei kisvasutas kirándulás, kerékpártú-
rák, lovas kocsis erdôjárás stb.

• Rendhagyó Erdészeti Erdei Iskola
foglalkozások ingyenes formában

• Rendhagyó iskolai órák – elôadások
tartása, dia-, videofilm-vetítéssel

• Pedagógusok részére szervezett szak-
mai továbbképzés – erdôgazdálkodás és
társadalom témában. Az erdôgazdaságok
nyújtotta lehetôségek bemutatása

• Erdészeti szakiskolák rendezvényei
Az 1999-es Erdôk Hete országos ren-

dezvénysorozat programjai a felmérések
alapján több tízezer tanulót, felnôttet moz-
gatott meg. A résztvevôk visszajelzéseibôl a
rendezvények sikeresek, szakmánk propa-
gálásának tekintetében eredményesek vol-
tak. Remélhetôen az idén is azok lesznek.

Dósa Gyula szakosztálytitkár

Ismét Erdôk Hete

M E G H Í V Ó
A Szombathelyi Erdészeti Rt. 2000. augusztus 17–19. között 

az országos millenniumi rendezvényekhez kapcsolódóan

Erdôgazdálkodási és Erdôgazda Szakkiállítást
szervez, melyre minden érdeklôdôt tisztelettel meghívunk.

A rendezvény helyszíne a Szombathelyi Erdészeti Rt. Sárvári Erdészeti Igazgatóságának hangulatos erdei környezetben
lévô Káld-Hidegkúti vadászháza. (A kiállítás helyszíne a 84-es fôútról, az 56-os km-nél leágazó, mintegy 5 km-es asz-
faltozott erdei úton érhetô el, a lehajtás helyét tábla jelzi.)

A kiállítás ideje alatt a látogatók felvilágosítást kaphatnak az erdôtulajdonnal való gazdálkodás lehetôségeirôl és ezzel
kapcsolatos jogszabályi kötelezettségekrôl.

A gépbemutatók során az erdôgazdák megismerkedhetnek gyakorlatban alkalmazott gépekkel, a gépkiállítók erdei
környezetben mutathatják be az általuk forgalmazott termékeket, termékújdonságokat.

A rendezvény lehetôséget biztosít szakmai találkozókra, tapasztalatcserékre. Kiemelt témaként kívánja a kiállítás bemu-
tatni az állami erdészet integrátori funkciójának lehetôségeit.

Tekintettel a rendezvény céljára, a kiállítás megtekintése minden érdeklôdô számára ingyenes.

A kiállítás augusztus 17-én 10–17 óráig, augusztus 18-án és 19-én 9–17 óráig tart nyitva.
E napokon a kiállítás területén az erdôgazdálkodási és egyéb gépbemutatók folyamatosan bárki számára
megtekinthetôk.

Bízunk benne, hogy sikerült felkelteni érdeklôdését, és Önt is a látogatók körében üdvözölhetjük:

Szombathelyi Erdészeti Rt.
9700 Szombathely, Zanati u. 26.

Tel.: (94) 329-977 Fax: (94) 329-973


