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A Budakeszi Vadasparkot 1979-ben ad-
ták át a nagyközönségnek. A fôváros
szélén létesített, igazi erdei környezet-
ben fekvô vadaspark évi 100 ezer láto-
gató számára jelent igényes kikapcsoló-
dási, ismeretszerzési lehetôséget.

Az 1990-es évek elején a Fôvárosi
Önkormányzat támogatásával épült
meg a kisragadozó-ház, vadmacskaház,
háziállat-bemutató, került bôvítésre a
bagolybemutató. Ezek a meglévô léte-
sítmények biztosították az alapját az
1999-ben megálmodott, megtervezett
és elkezdett nagyarányú fejlesztésnek,
melynek eredményét mostantól Önök
is láthatják.

Az FVM Erdészeti Hivatal az erdôk
közjóléti, oktatási szerepét növelô kere-
tébôl a 3 év alatt több, mint 25 millió fo-
rintot fordíthattunk erre a régóta várt
beruházásra.

Az összes nagyvadkifutó korszerû, a
korábbinál sokkal esztétikusabb kerí-

tést kapott, az állatok búvó-, etetôhelyei
is megújultak. A teljes víz- és elektro-
mos hálózat kiépült, ezáltal a tartási kö-
rülmények és a látogatási feltételek je-
lentôsen javultak. Az állatok a termé-
szetes élôhelyüket megközelítô, nagy
területû kifutóban várják az érdeklôdô-
ket.

A vadasparkban további tervek is
vannak. Jövôre és az elkövetkezô évek-
ben a külsô fogadórész megújítása, a
piknikezô hely felújítása, a játszótér bô-
vítése, központi szénatároló és esôhá-
zak építése szerepel a kitûzött célok kö-
zött. A megközelítés minôségét javítja
majd a bekötô aszfaltút felújítása.

Szeretettel várja Önöket is családjuk-
kal, barátaikkal egy tartalmasan töltött,
élménydús napra a Budakeszi
Vadaspark.

Túri Zoltán
tájékoztatási fômunkatárs

Erdészeti Információs Központ

Magyarország
legjobb hivatásos
vadásza

Karikó Róbert, a Zalaegerszegi Erdészet
kerületvezetô vadásza 2000-ben és az
idén is megnyerte a hivatásos vadászok
országos versenyét. A kétszeres bajnok
a Szegedi Erdészeti Szakközépiskolában
végzett. A SEFAG által rendezett nívós
vetélkedô második helyezettje Sándor
István (Veszprém m.), a harmadik ifj.
Varga Gyula (Somogy m.). Gratulálunk!

Kép és szöveg: Szakács László

A Szombathelyi Csoport nevében
örömmel jelentem, hogy a 2001. évi
megyei (Vas) MTESZ-díjat dr. Pethô Jó-
zsef, a Szombathelyi Erdészeti Rt. vezér-
igazgatója, helyi csoportunk elnöke,
míg Vas megye mûszaki fejlesztéséért
kitüntetést Szobota Csaba tagtársunk
kapta a november 9-i megyei MTESZ
rendezvényén!

Bajczy Péter
h.cs. titkár

Megszépült, megújult, kibôvült
a Budakeszi Vadaspark

F  E L H Í V Á S

Kérem tisztelt Pártoló Tagjainkat és
tagtársainkat, hogy az egyesületi
számlákat szíveskedjenek kiegyenlí-
teni, az elmaradt tagdíjakat befizetni.
Az ez évben beadott, több mint tíz-
millió forintot képviselô pályázata-
inkra válasz a mai napig sehonnét
sem érkezett. Az Erdészeti Lapok ki-
adásához és az Egyesületünk mûkö-
déshez szükséges források biztosítá-
sa érdekében kérem segítségüket.

Ormos Balázs 
fôtitkár  

A Parlament Mezôgazdasági Bizottsága
2001. november 22-én tartotta soron
következô ülését, ahol Vonza András
tartotta miniszteri beszámolóját. A beszá-
moló alatt az erdô szó nem hangzott el
és a képviselôk kérdései sem érintették
az erdôt! A többi napirendi pont fontos

törvénytervezeteket érintett, mint a
Nemzeti Földalap és a Termôföldrôl
szóló törvény, mely a családi gazdasá-
gok támogatását szabályozza. Az ülésen
az erdészeket a MEGOSZ elnöke és az
OEE fôtitkára képviselte.

Fotó: Ormos Balázs

Bizottsági ülés

Dr. Vonza András miniszter beszámolója. Elôtérben dr. Farkas Sándor, a MG Bizottság
elnöke, dr. Orosz Sándor, a MB. Bizottság alelnöke, az Erdészeti Albizottság tagja


