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A Stájer Mezô-  és Erdôgazdálkodási
Kamara szakértôket hív meg a „Me-
zôgazdálkodás a szomszédságban“
címû nemzetközi kongresszusra,
amely 2001 november 15-én, csütör-
tökön 10.00 órától november 17 én,
szombaton 13.00 óráig tart

Helye:
Seggaubergi kastély, Oktatóház,

Kongresszusi és Szabadidôközpont,
Seggauberg 1, A 8430 Leibnitz.

Közép-Európa gazdasági térségei az
Európai Unió határainak kitolásával
alapvetôen megváltoznak. A mezô- és
erdôgazdálkodásnak Magyarország,
Szlovénia, Horvátország és Ausztria vi-
déki régióiban alapvetô szerepe van. A
megnevezett országok csatlakozási tár-
gyalásain itt jönnek elô a legkülönbö-
zôbb nézôpontok.

Erdôgazdálkodás és megújítható
energia.

A megújítható energiák feltörekvô
területeinek alapvetô szerepet kell ját-
szaniuk az  EU agrárpolitika jövôbeni
szélesítésében. Itt rendelkezik Stájer-
ország olyan projektekkel és elôhar-
cosokkal, akik járható utakat mutat-
nak.Ezen gondolatoknak a belépésre
váró országokkal történô megvitatásá-
nak kell e fórum feladatának lennie. A
kifejlôdô biomasszaformációknak
kapcsolódniuk kell. A fahozam ebben
fontos szerepet játszik, ezáltal tanács-
adási és erdôgazdálkodási együttmû-
ködések keletkezhetnek. Ehhez adó-
dik itt az érdekes kérdés, hogyan foly-
tatódik az erdôgazdálkodás fejleszté-
se és vajon Magyarországon, Szlové-
niában és Horvátországban kirajzo-
lódnak olyan erdôértékesitések, me-

lyek az új struktúrát magukban foglal-
nák?

Ennek alapján kérjük a nevezett or-
szágok agrárpolitikai és EU csatlakozá-
si, növénytermelési és állattenyésztési,
megújítható energiai-, erdészeti és okta-
tási szakterületei felelôseit, hogy a
kongresszus keretében a kapcsolatokat
mélyítsék el a kiszélesítési folyamat po-
zitív befolyásolása végett.

Kérem különösen a biomasszával
foglalkozó szervezetek, államerdészeti
igazgatóságok, parasztszövetségek és a
faipar közelében levô személyek meg-
nevezését.

Helmut Spitzer okl. mérnök sk.
8010 Graz, Hammerlinggasse 3.

Tel: 0316/80501269,  
Fax: 0316/833540

E-mail: spitzer@lk-stmk.at

IPOLYVIDÉKI ERDÉSZEK EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY 
MEGALAKULÁSA

Az Ipoly Erdô Részvénytársaság indíttatásában megalakult az Ipolyvidéki  Erdészek Egymásért
Alapítvány.  Mûködését a Nógrád megyei Bíróság 2001. május 2-i végzésében nyilvántartás-
ba vette.
Az alapítvány célja: „Szociális tevékenység, családsegítés, hátrányos helyzetû hozzátartozók
társadalmi esélyegyenlôségének elôsegítése, idôsek gondozása. Különösen az elhunyt vagy
súlyos egészségkárosodást  szenvedett erdészeknek és a társaság egyéb dolgozóinak, gyerme-
keinek pártfogásában, esélyegyenlôségük megteremtésében, anyagi helyzetük javításában va-
ló részvételt jelent.”

Ezúton kérem a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékeseit,

kérem az ÁPV Rt. erdészeti szakembereit, hogy szervezzék az alapítvány támogatását.

Kérem az Országos Erdészeti Egyesület valamennyi tagját, az Erdészeti Lapok tisztelt olvasóit,
hogy adományokkal segítsenek.

Szomorú aktualitást ad az alapítvány munkájának, hogy sürgôsen segíteni kell Ember József öz-
vegyének és három fiatal korú gyermekének. A férjet és édesapát az elmúlt év október 26-án
ragadta el a halál 43 éves korában.

Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Váci Fiókja – 11742094-20168719

Vajda Pál
kuratórium elnöke

Eszmecsere a Seggaubergi kastélyban


