Millenniumi Erdôk Hete 2000
Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Erdei Iskola Szakosztálya kezdeményezésére, az Állami Erdôgazdasági
Részvénytársaságok szervezésében került lebonyolításra a IV. Erdôk Hete országos rendezvénysorozat.
Célunk, hogy a környezeti nevelés
eszközeivel, a társadalom különbözô
rétegeire hatva, a környezeti tudatot
kedvezô irányba befolyásoljuk. Rá kell
világítanunk arra, hogy életünk csak a
természet (az erdô) és a társadalom

összhangjának megteremtése révén
tartható fenn.
Az Országos Erdészeti Egyesület sajtótájékoztatót szervezett a Mezôgazdasági Múzeum Erdészeti Kiállítási helyiségében.
A Sajtótájékoztatót Barátossy Gábor
elnök (FVM Erdészeti Hivatal) vezette.
A program keretében került bemutatásra az ERDÔGAZDA társasjáték, a vetítôteremben az erdészetrôl szóló videofilmeket lehetett megtekinteni.

Mezôföldi Erdôk Hete
A Mezôföldi Erdôk Hete központi rendezvénnyel kezdôdött, ahol Balsay
Miklós vezérigazgató elmondta, hogy a
rendezvénysorozat célja az emberek
környezeti tudatának formálása, az erdôrôl, fáról, vadról szerzett ismeretek
bôvítése, az erdôgazdálkodás bemutatása a VADEX tevékenységén keresztül.
A szakmai napra meghívták a megyei és városi képviselôk, politikusok,
különféle intézmények vezetôit.
A jól szervezett szakmai nap tulajdonképpen követte a Vándorgyûlés
állomásait, ahol a meghívottak közvetlenül tapasztalhatták a VADEX törekvéseit.
A mezôföldi Erdôk Hete programja
volt:
Sárpentele Parkerdô
VADEX Rt. Kupa, erdei futóverseny
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Általános iskolai kategória
Középiskolai kategória
Nyílt nôi, férfiverseny kategória
Pákozd-Sukoró Arborétum

Erdészeti Erdei Iskola
Tárlatvezetés és arborétumi körséta erdészeti szakember vezetésével az erdô közjóléti szerepének a bemutatásával
Martonvásár Szarvasfarm
Bemutató
Fehérvárcsurgó
Gyalogtúra a festôi Gaja-völgyben
kerületvezetô erdész vezetésével
A Gaja-szurdok karsztbokor erdôben folyó erdô- és vadgazdálkodás bemutatása, régészeti látnivalók megtekintése és az Alba Regia
forrás érintése
Súr-Vörösér
Erdei munkák, fafajok, cserjék,
lágy szárú növényezt bemutatása
iskolások részére a Mecséri Erdészet kerületvezetô erdészének vezetésével
Rácalmás
Szigettúra a Sárosdi Erdészet szakemberének vezetésével, a természetvédelem és az erdôgazdálkodás kapcsolatának a bemutatása
Soponya, Sárszentágota
Erdô és vízi élôhelyek, természetvédelem és vadgazdálkodás kapcsolata
VADEX Rt. Központ
Rendhagyó biológia szakkör az
erdei vadfajokról
OEE rendezvény Barangolás a
külföldi erdôkben címmel
Balinka fûrészüzem
Faipari üzemlátogatás általános iskolások számára, pályaválasztást
elôsegítô faipari feldolgozás bemutató. Madárgyûrûzés és vadászati ismertetô
Diavetítéssel egybekötött elôadás
a Vértes természeti értékeirôl
Emlékfa-ültetés
Programszervezô:
Emmerlingné Köhler Marietta
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