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1. Folyik az Országos Erdészeti Egyesü-
let Információs Központjának kialakítá-
sa. A Csillagvölgybôl az Egyesület
könyvtára átköltözött a Budakeszi úton
lévô új épületegyüttesbe. Az informáci-
ós központ a Pilisi Parkerdô Rt. Buda-
pesti Erdészetével egy épületben talál-
ható, és mára mintegy 95%-os készült-
ségi fokon van. A helyiségek berende-
zése folyamatos, az ünnepélyes átadás
idôpontjának kijelölése késôbb történik
meg. Napi az együttmûködés a munká-
ban Barátossy Gáborral, a FVM Erdé-
szeti Hivatal elnökével, Zambó Péterrel,
a Pilisi Parkerdô Rt. vezérigazgatójával,
Bakon Gáborral, a Budapesti Erdészet
vezetôjével, aki a munkálatok fôszerve-
zôje. Riedl Gyula, könyvtárunk vezetô-
je emberfeletti munkájával segítette a
berendezések átköltöztetését új helyé-
re. (A témára még visszatérünk.)

2. Egyesületünk fôtitkára látogatást
tett Csányi Sándornál, az OTP elnök-
vezérigazgatójánál, ahol az erdészeti
ágazat jövôjérôl, az együttmûködés le-
hetséges formáiról folyt a tárgyalás.

3. A természetközeli erdôgazdálko-
dás pénzügyi támogatása érdekében fo-
lyamatos tárgyalásokat folytatunk a
Környezetvédelmi Minisztérium és Ter-
mészetvédelmi Hivatala vezetôivel. El-
nökünk levélben fordult dr. Ligetvári
Ferenc miniszter úrhoz, melyben üd-
vözli miniszter úr szándékát az erdô-
gazdálkodók pénzügyi támogatását ille-
tôen és egyben személyes találkozót
kért az ügyben. Fôtitkárunk folyamatos
kapcsolatot tart fenn dr. Skultéty Sán-
dor KÖM államtitkárral, dr. Tardy János
h. államtitkárral, Barátossy Gábor FVM
Erdészeti Hivatal elnökével, Éder Ta-
más ÁPV Rt. ügyvezetô igazgatóval, Gé-
mesi József ügyvezetô igazgatóhelyet-
tessel, dr. Kovács Mátyás fôosztályve-
zetôvel, hogy a védett erdôterületeken
folyó erdôgazdálkodási munka megfe-
lelô pénzügyi támogatásban részesül-
jön. Bízunk benne, hogy az egyezteté-
sek eredménnyel járnak. A szakmai
munkában számítunk a közelmúltban
alakult Természetvédelmi Szakosztály
tagjainak támogató munkájára is.

4. IV. ERDÔK HETE
Az immár hagyományos Mezôföldi

Erdôk hete megnyitó rendezvényén

vett részt fôtitkárunk. A szép számmal
megjelent önkormányzati képviselôk,
vendégek és erdôgazdasági dolgozók
részvételével tartott rendezvény igazi
közönségkapcsolati programot jelen-
tett. Gratulálunk Balsay Miklós vezér-
igazgató úrnak és munkatársainak a
példaértékû rendezvényért.

5. A Legfelsôbb Bíróság befogadta az
egyesületi székház ügyében beadott
fellebbezésünket. Várhatóan egy év
múlva kerül sor a bírósági tárgyalásra.

6. A Pártoló Tagok Tanácsa a
VADEX-nél tartotta soros ülését, me-
lyen megjelent Gémesi József ügyveze-
tô igazgatóhelyettes is. A délelôtti tere-
pi, vadgazdálkodással és természetvé-
delmemmel foglalkozó szakmai prog-
ram után Csóka Péter, az ÁESZ fôigaz-
gatója tartott ismertetô elôadást és szo-
rosabb együttmûködést szorgalmazott
a felek között. Káldy József elnökünk
ismertette Egyesületünk legfontosabb
tennivalóit, az elmúlt idôszak történé-
seit. A jó hangulatú, munkával és ba-
rátsággal töltött együttlétet a remek idô
is segítette.

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Fôtitkári beszámoló

Ha azt mondom, Mezôtúr vagy éppen
azt, hogy Kaán Károly, legalább száz-
ezer gyermek és sok szülô meg peda-
gógus elsôként arra a természet- és kör-
nyezetismereti versenyre gondol, ame-
lyet 1993-ban szervezett meg a Mezôtú-
ri Református Általános Iskola.

Az általános iskolák 5-6 osztályosai
részére kiírt országos verseny mára ha-
gyománnyá vált városunkban. Minden
év májusában a legeredményesebb kis-
diákok mérhetik össze tudásukat, sokat
tanulhatnak, tapasztalatokat gyûjthet-
nek és barátságokat köthetnek az or-
szág minden részébôl érkezô, azonos
érdeklôdésû társaikkal.

1992 ôszén megkezdôdött a verseny
szervezése. Lendületet adott a munká-
nak az is, hogy éppen ebben az eszten-
dôben ünnepeltük a névadó Kaán Ká-
roly születésének 125. évfordulóját. Fô-
ként az ötletgazdák érdeme, hogy idôt
és energiát nem kímélve hozták tetô alá
az elsô szellemi megmérettetést.

Ehhez természetesen segítségre volt
szükségük. A református általános iskola
pedagógusai, a mezôtúri fôiskolai kar és
a Körös-völgyi Természetvédelmi Egye-
sület ajánlotta fel segítségét. Az anyagi
feltételeket akkor a Mûvelôdési és Köz-
oktatási Minisztérium, a Környezetvédel-
mi és Területfejlesztési Minisztérium, az
iskolát fenntartó református egyház, va-
lamint Mezôtúr város önkormányzata te-
remtette meg. Ebbôl is látható, hogy a
helyi akaraton és összefogáson kívül
többre volt szükség. Szerencsére mindez
az elmúlt nyolc évben együtt volt.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Kaán
Károly neves erdômérnökrôl elneve-
zett verseny házigazdái lehetünk. Sze-
mélyéhez fûzôdik az állami erdôk újjá-
szervezése, az elsô természetvédelmi
törvény megalkotása. Ô kezdeményez-
te az Alföld fásításának átfogó prog-
ramját is. Egész hivatali mûködését és
szakirodalmi munkásságát bámulatos
sokoldalúság jellemezte. Céljai elérése
érdekében talán túl gyors ütemet dik-
tált, talán a kelleténél erélyesebb esz-
közöket használt, ezért sokan nem ér-
tették meg.

A Kaán Károly-verseny legjobbjai
ÁLTALÁNOS ISKOLA V. OSZTÁLY
1. Wisniewski Éva, Székesfehérvár,

Hétvezér Általános Iskola (felkészítô ta-
nára: Aranyné Szóka Rita)

2. Rácz Hajnalka, Szombathely,
Paragvári utcai Általános Iskola
(Rozmán Gézáné)

3. Havas Attila, Göd, Huzella Tiva-
dar Általános Iskola (dr. Nagyné
Kôfalvy Enikô)

ÁLTALÁNOS ISKOLA VI. OSZTÁLY
1. Ónodi Katinka, Szeged, Madách

Imre Általános Iskola (dr. Csajbók Ernô-
né)

2. Fejér Katalin, Tatabánya, Váci Mi-
hály Általános Iskola (Szedresi Károly-
né)

3. Módos Eszter, Szombathely,
Paragvári utcai Általános Iskola
(Rozmán Gézáné)

Dr. Bogdán Piroska
Mezôtúr polgármestere

Kaán Károly-verseny


