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Budapesten, a Fôvárosi Állat- és Növény-
kertben került megrendezésre az országos
erdei iskola konferencia, mely egy orszá-
gos sorozat megnyitása volt (II. 16.). A
megnyitót Turi-Kovács Béla KÖM minisz-
ter tartotta. A Környezetvédelmi és az Ok-
tatási Minisztériumok által szervezett ren-
dezvényen zömmel pedagógusok vettek
részt, csupán néhány erdész képviselte a
szakmánkat. Ormos Balázs, az Erdészeti
Erdei Iskola Szakosztály elnöke hozzászó-
lásában hiányolta az erdei iskolai prog-
ramból magát az erdôt és annak ismeretét.
Az elôadók további helyszíneken is megje-
lentek és országos forgószínpadszerû ren-
dezvénysorozatot tartottak. A többi helyen
(Pécs, Gyula) már az erdészet és az erdô is
szóba került, szakosztálytagjaink jóvoltá-
ból. A záró rendezvényen, Gödöllôn, Pus-
kás Lajos elôadást tartott a plenáris ülésen
az erdei iskolák minôsítése tárgyában. Az
Egyesület által szorgalmazott és az erdô-
gazdasági részvénytársaságok által üze-
meltetett erdészeti erdei iskolák szakmai
bázisterületei lehetnek az országos erdei
iskola mozgalomnak. Ormos Balázs hiva-
talában kereste fel Czippán Katalin iroda-
vezetôt, a Környezeti Nevelési és Kommu-
nikációs Programiro-dában, ahol megálla-
podtak a közös munkában és folyamatos
együttmûködésben. Czippán Katalin az
Oktatási Minisztérium kabinetirodáján ke-
resztül egyik irányítója az országos erdei
iskola programnak.

Az Egyesületünk Felügyelô Bizottsá-
ga ülést tartott, ahol a fôtitkár számolt
be az Egyesület elmúlt évi tervének vár-
ható teljesülésérôl, illetve tájékoztatta a
bizottság tagjait a 2001. évi terv írásos
és pénzügyi részeirôl. (II. 19.)

A Budakeszi úti Erdészeti Informáci-
ós Központban tartották régióértekezle-
tüket a Pest, Fejér, Komárom-Eszter-
gom megye és Budapest régiójába tar-
tozó helyi csoport titkárok. A rendezvé-
nyen az elnökséget dr. Viharos Zsolt al-
elnök képviselte. A jelenlévôk beszá-
moltak a helyi csoportokban folyó
munkáról, majd megszavazták a kitün-
tetésre javasolt tagtársakat. Végül Riedl
Gyula könyvtárvezetô mutatta be a
résztvevôknek az új helyre költözött
egyesületi könyvtárat. (II. 21.)

Püspökladányban tartották régióérte-
kezletüket a térséghez tartozó helyi cso-
portok titkárai (II. 21.). A rendezvényen
megjelent az Egyesület elnöke és fôtitká-
ra is. Az ERTI Püspökladányi Kísérleti Ál-
lomásán tartott megbeszélésre Csiha Im-
re igazgató otthonos körülményeket biz-
tosított. Gábor Gusztáv régiófelelôs ve-
zetésével értékelésre került az elmúlt
idôszak egyesületi tevékenysége és a
közeljövô feladatairól is szót váltottak a
jelenlévôk.

Egyesületünk elnöksége kihelyezett
ülést tartott Nyíregyházán (II. 22.). Az
egyetlen téma az idei Vándorgyûlés elô-
készületeirôl való tájékozódás, a felada-
tok meghatározása volt. Az elnökség
megállapította, hogy a rendezvényre va-
ló felkészülés jó ütemben halad. A kultu-
rális programokkal ötvözött szakmai ta-
nulmányutak bizonyára sok érdeklôdôt
vonzanak a rendezvényre. A Küldött-
közgyûlés ünnepi jellege megmarad, a
részvétel minden tagtársunk részére nyi-
tott. A Vándorgyûlés idôpontja: július
5–6–7., helye: Nyíregyháza.

A Parlament Mezôgazdasági Bizottsá-
ga február 21-én tartotta soros ülését, me-
lyen erdészeti téma is napirendre került.
Képviselôi indítvány került beadásra,
melynek lényege, hogy a magánkézbe
került erdôterületekbôl lehessen kialakí-
tani önálló, kisebb, a tulajdonos által is
követhetô határokkal rendelkezô erdôte-
rületeket. A Kormány nevében Barátossy
Gábor, az FVM Erdészeti Hivatalának el-
nöke nem támogatta a kezdeményezést,
mert a felvetett lehetôséget az érvényben
lévô törvények lehetôvé teszik, ezért mó-
dosításra nincs szükség. A Bizottság a
képviselôi indítványt elutasította.

A Parlament Erdészeti Albizottsága
ülésén (II. 27.) Barátossy Gábor, az
FVM EH elnöke tartott tájékoztatót az új
erdôtelepítési kormányprogramról. Kö-
telességünk megfelelni a kihívásnak, fô
tennivalók a beerdôsítendô földterüle-
tek elôkészítésében és a szükséges cse-
metemennyiség megnevelése területén
adódnak. Telegdy Pál MEGOSZ elnök
tartott tájékoztatót az adózási kérdések-
rôl. Az ülésen Egyesületünket Ormos
Balázs fôtitkár és Farkas László, az OEE

Magán Erdôgazdálkodók Pártoló Tagi
Tanácsának elnöke képviselte.

Az Erdészeti Információs Központ-
ban sajtótájékoztató keretében került
bemutatásra a Pilisi Parkerdô Rt. és az
OEE fô közremûködésével és több tá-
mogató segítségével „Az erdô és az em-
ber” c. videosorozat harmadik része
(III. 6.). Fôszerkesztônk, Pápai Gábor
szerkesztésében forgatott film méltó
folytatása az elôzôeknek. Ajánljuk min-
den tagtársunknak és az erdei iskolák-
kal foglalkozó kollégáknak.

Káldy József elnök és Ormos Balázs
fôtitkár megbeszélést folytatott
Barátossy Gáborral, az FVM Erdészeti
Hivatalának elnökével (III. 6.). A megbe-
szélésen az együttmûködésrôl esett szó.
Közös feladatként határozták meg az Er-
dészeti Információs Központ tulajdoni és
üzemeltetési kérdéseinek megoldását.
Célszerû volna a felvetett együttmûkö-
dési lehetôségeket, feladatokat írásos
megállapodásban is rögzíteni.

A Sasréti vadászházban tartották so-
ros ülésüket a dél-dunántúli régió helyi
csoport titkárai (III. 9.). A megbeszélé-
sen jelen volt Káldy József elnök, dr. Vi-
haros Zsolt alelnök és Ormos Balázs fô-
titkár is. A Bogdán József régióképvise-
lô által vezetett megbeszélésen értéke-
lésre került az elmúlt idôszak egyesüle-
ti munkája. Eredményesnek értékelték
a kihelyezett régiós tanácskozások
rendszerének bevezetését, a titkárok ré-
szeseinek érzik magukat a döntések-
ben. A titkárok megszavazták kitünte-
tettjeiket. Kérésként merült fel, hogy az
OEE segítsen az erdei szemetelés meg-
akadályozásában és felszámolásában.

Egyesületünk elnöksége ülést tartott,
melyen a következô határozatok szület-
tek (III. 13.):

4/2001. (március 13.) sz. határozat:
Az elnökség által meghatározott ki-

tüntetettek javaslatait III. 19-ig meg
kell küldeni a Díjbizottságnak. (9i On
Ot)

5/2001. (március 13.) sz. határozat:
Az elnökség a 2000. évi közhasznú-

sági jelentést a kiegészítésekkel együtt
elfogadta és a Küldöttközgyûlés elé
terjeszti jóváhagyásra. (9i On Ot)

6/2001. (március 13.) sz. határozat:
Az elnökség a 2001. évi tervet a ki-

egészítésekkel együtt elfogadta és a
Küldöttközgyûlés elé terjeszti jóváha-
gyásra. (9i On Ot)
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