Erdészeti konferencia Predálon

Immár VI. alkalommal találkoztak az erdélyi és a hazai erdészek október 14-én
Erdélyben, hogy közös konferencia keretében és baráti találkozón kössék szorosabbá kapcsolatukat. Az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezet által kezdeményezett találkozósorozathoz több erdészeti szervezet is csatlakozott az évek során. Így szervezi évrõl évre az ERTI a tanulmányutat. Az Erdélyi Magyar Mûszaki
Tudományos Társaság Erdészeti Szakosztálya Szakács Sándor vezetésével és munkatársainak segítségével szervezi a konferenciákat, ahol nyolcvan-száz fõ erdész
vesz részt évente. Ez évben a Brassótól
délre fekvõ és éppen a Déli-Kárpátok
hegygerincén lévõ síparadicsom, Predeál
adott helyet a konferenciának. A magyar,
tizenkilenc fõs delegációt az ERTI kutatói,
az Egyetemünk oktatója, valamint az
ÁESZ, nemzeti parkok és az OEE,
MEGOSZ munkatársai és erdészeti cégek
képviselõi erõsítették. A téma az erdõ és
víz volt. A konferencia levezetõ elnökei
Szakács Sándor és Ormos Balázs voltak.

Nyolcvan fõs erdész hallgatóság figyelte az elõadásokat, melyek széles körben adtak tájékoztatást a hazai
kutatási eredményekrõl. Az erdélyi
kollégák a természetvédelem és vízvédelem kérdéskörében tájékoztatták
a jelenlévõket. A találkozó nemzetközi
jellegét erõsítette,
hogy egy szlovák kolléga, Szakál Árpád
elõadása színesítette a konferenciát. A
szakmai tanulmányút keretében a Kárpátok vadállományának kiemelkedõ trófeáival ismerkedett a szakközönség egy kiállítás megtekintése alkalmával. A terepi bejárás a vadvízszabályozás létesítményeit
mutatta be. Mihály román király volt kastélya kiemelkedõ élményt nyújtott a hihetetlenül gazdag fafaragásai miatt. Dr. Sár-

vári János könyvtárunk õrével több órát
töltöttünk el Bedõ Albert leszármazottjával, Hegyeli Istvánnal, aki erdész és a rendezvény résztvevõje volt. Természetesen
maradt alkalom a baráti beszélgetésekre
az esték során. A hideg éjszakát a tábortûz
fénye, valamint az erdész, és népi nóták
közös éneklése tette meleggé. Jövõ évben
Szovátán találkozunk.
Kép és szöveg: Ormos Balázs

Hozzászokhattunk az utóbbi
években a Tinta Könyvkiadó
igényes, színvonalas kiadványaihoz. Minden bizonynyal szép és hasznos ajándékként kínálkozik. Anyagilag sem járunk rosszul, ha a
köteteket a Tinta Könyvkiadónál rendeljük meg.
(1116 Budapest, Kondorosi
út 17.), mert 25% kedvezményt kapunk.
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