„...van államtitkára az erdészetnek…”!?

Dr. Tóth Imre megnyitja az ülést

Az OEE Szolnoki Helyi Csoportja dr. Tóth
Imre vezérigazgató, a helyi csoport elnöke
vezetésével szakmai programot szervezett,
melynek témája az EU csatlakozás és a
Nemzeti Földalapkezelô Szervezet aktuális
kérései valamint az OEE érdekvédelmi
szerepe volt. Dr. Bendek Fülöp c. államtitkár az NFA elnöke, pontokba szedve ismertette az NFA jelentôségét a hazai termôföldek vonatkozásában, hangsú-lyozva
az erdôk és erdészek kiemelt szerepét.
Minden megyei szervezetnél lesz erdész
képviselô, az erdôk területi súlyát és értékét elismerve. Az állami erdôk nem kerülnek privatizálásra, területük sem csökken
az EU miatt. Kiemelt stratégiai célok: az erdôtelepítési program, az árvíz elleni hatékony védelem, nemzeti autópálya-építési
program és az önkormányzatok közcélú
területi igényeinek kielégítése. Az NFAban az erdô meghatározó területi arányt és
értéket képvisel, ezért is számít az erdészek együttmûködésére. A helyi birtokhasznosítási bizottságok megalakítása folyamatban van, 2400 településen számítanak létrejöttükre. Az erdészek szerepvállalása elengedhetetlen a bizottságokban,
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hogy az együttmûködés és az erdôk birtokpolitikai szempontjai érvényesüljenek.
Az EU csatlakozással a megállapodásban
foglaltak szerint tíz év múlva lehet termôföldhöz jutni külföldieknek. Külföldrôl jelenleg a kínaiak mutatják a legnagyobb érdeklôdést. Az NFA tevékenysége a település- és vidékfejlesztésre is nagy hatással
lesz. Szükséges, hogy a termôföld, erdô értéke helyre kerüljön. Ebben a munkában
kérte az erdészekkel való együttmûködést.
Az elôadás után számos kérdést tettek fel a
jelenlévôk, melyek többek között az NFA
erdészetet érintô mûködésével, az erdészeti költségvetési támogatásokkal, a magánerdô-tulajdonnal voltak kapcsolatosak.
Az államtitkár úr válaszában kiemelte,
hogy a közös gondokat csak együtt lehet
megoldani, melyben számíthatnak tevôleges támogatására.
A továbbiakban Cserép János OEE elnök tartott tájékoztatót az eddig elvégzett munkáról és az elôttünk álló feladatokról. Kiemelte, hogy az erdészszakmát a társadalom találta ki, hiszen igénye van a folyamatos erdôborításra. A
magánerdô-tulajdonosok által alapított

Egyesület kiemelt feladatai a szakmai
önképzés, az érdekek képviselete és a
közvélemény formálása.
A rendezvény bezárása után még egyik
tagtársunk szólásra emelkedett, megköszönte Benedek Fülöp c. államtitkárnak
együttmûködési szándékát, hogy számít
az erdészek munkájára és elmondta, hogy
az erdészek régi vágya, hogy államtitkár
képviselje érdekeiket, most úgy érzékeli,
van államtitkára az erdészetnek.
Ormos Balázs
fôtitkár
A Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdôvagyon Gazdálkodási Intézete
szervezésében egyhetes tanártovábbképzô tanfolyam indult Kardosfán, Környezetünk az erdô címmel. A tanfolyam elméleti részét az egyetem oktatói, a gyakorlatot
a Zselici Erdészet munkatársai mutatják
be. A 15 résztvevô az ország különbözô
részeibôl érkezett.
A továbbképzô tanfolyam alapvetô
célja – ahogy dr. Mészáros Károly professzor, az Erdômérnöki Kar dékánja elmondta – megismertetni az erdôt, mint
komplex környezeti rendszert, a környezetbarát faanyagot, és annak hasznosítását, illetve az erdôgazdálkodás, természetvédelem legfontosabb kérdéseit. Ezek
személyes tapasztalatszerzésen is alapulnak, lehetôséget biztosítva arra, hogy a
tanfolyamon résztvevôk áttekinthessék az
erdôgazdálkodók mindennapi életét,
megfigyelhessék a legfontosabb folyamatokat. Az elméleti elôadásokon belül
az erdôgazdálkodás történetét, kapcsolatrendszerét, és azokat az információkat
kapják meg az általános- és középiskolai
tanárok, amelyek segítségével hasznos információkat tudnak átadni a gyermekek
oktatásában.
Detrich Miklós
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