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A Pilisi Parkerdô Rt. Budapesti Erdésze-
te új épületében (1021 Budapest,
Budakeszi út 91.) megnyílt az Erdészeti
Információs Központ. Ugyanebben az
épületben kapott otthont egyesületünk
könyvtára. A megnyitót Barátossy Gá-
bor FVM Erdészeti Hivatali elnök mon-
dotta, kiemelve korunk információs
igényét. Zambó Péter, a Pilisi Parkerdô
Rt. vezérigazgatója, Káldy József OEE
elnök és Telegdy Pál MEGOSZ elnök
egészítették ki Barátossy Gábor szavait.

Zambó Péter annak a reményének
adott hangot, hogy az új objektum nem-
csak a budapesti erdészeteknek ad vég-
re méltó otthont, hanem a fôváros is
gazdagodott egy sajátos erdészeti infor-
mációs mûhellyel.

Káldy József röviden ismertette az
egyesület könyvtárának hányatott törté-
netét, kiemelve, hogy végre méltó ott-
hont nyert a gyûjtemény. Dicsérte az er-
dészeti dolgozók és Riedl Gyula bácsi
munkáját.

Telegdy Pál a magánerdô-tulajdono-
sok gondjait ecsetelte, kifejezve remé-
nyét, hogy az Információs Központ
elôsegíti az erdôtulajdonosok ismere-
teinek bôvülését.

Most már csak rajtunk múlik, hogy a
szép környezetben épült objektumot
mûködtetni tudjuk-e olyan hatásfokkal,
hogy az a társadalom véleményformálá-
sában is érezhetô legyen.

A Budai-hegység 
2001-ben

A hanyatlás megállíthatatlan?

Elôadás- és vitasorozat a WWF Ma-
gyarország, a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság és a Pilisi Parkerdô
Rt. szervezésében

Elhangzott elôadások:
Gadó György Pál, WWF Magyaror-

szág: Már csak az M0 hiányzik – Miért
mindig a természet veszít?

Dr. Seregélyes Tibor, botanikus: 30
év változásai – A Budai-hegység nö-
vényvilágáról

Dr. Merkl Ottó, zoológus: Rovarok és
rovarászok a Budai-hegységben

Zsoldos Árpád, Madarászsuli: A Bu-
dai-hegység madárvilága egykor és ma

Kalmár László, Magyar Természet-
barát Szövetség: Mikor még álltak a
turistaházak – A budai turizmus törté-
nete

Kézdy Pál, Budai Tájvédelmi Körzet:
Nem oda Buda! – Mit tehet a hivatásos
természetvédô?

Civil természetvédô történetek
Törökbálinttól Szentivánig. Természet-
védelmi esettanulmányok Buda és a
környezô települések környezetvédôi-
tôl és a cserkészek természetvédelmi
vezetôjétôl

Standovár Tibor, ELTE és Bakon Gá-
bor, Pilisi Parkerdô Rt.: Erdôgazdálko-
dás a Budai-hegységben az ökológus és
az erdész szemével

Nônapi készülôdés: Az úriember
nem szed vadvirágot! kampány megbe-
szélése

Megnyílt az Erdészeti Információs
Központ

Felsô képünkön: Vajon közelebb kerülünk-e
egymáshoz? Balról Gadó György Pál, WWF
Magyarország, jobbról Bakon Gábor a Pilisi
Parkerdô Rt. képviselôje.
Alsó képünkön: balról Kismartoni János,
Mangel Gyöngyi újságírók és Márkus
Ferenc WWF Magyarország igazgatóhe-
lyettese.
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