Mirôl írtunk 100 éve, 50 éve?
Erdészeti Lapok 1904. évfolyama

Tóth Zsolt az ERDÔSZÖV RT.vezérigazgatóhelyettese átnyújtja Tóth Lászlónak az
elsô helyezésért járó motorfûrészt

kenységét ismerhettük meg. Ebéd után
egy kis pihenõidõt kaptak a versenyzõk, majd 2 órától kezdetét vette a szóbeli verseny. Ezt a szomszédos terembõl televízión keresztül bárki végignézhette.
Csütörtökön vette kezdetét az
SZKTV leglátványosabb részét képezõ
gyakorlati verseny. A versenyek négy
helyszínen zajlottak.
A záró ünnepségen elõször dr. Csóka György, a versenybizottság elnöke
értékelte a versenyt, majd az ünnepélyes eredményhirdetést követõen Pataki Tamás a KSZI fõigazgatója bezárta a
versenyt.
Csapat:
I. Ásotthalom I.
1478 pont
II. Ásotthalom II.
1461 pont
III. Szõcsénypuszta
1424 pont
Egyéni:
I. Tóth László Ásotthalom II. 507 p.
II. Borsos Imre Ásotthalom I. 501 p.
III. Mátó Antal Ásotthalom I. 493 p.
IV. Szeli Tamás Szõcsénypuszta 486 p.
V. Szalai Gábor Ásotthalom I. 484 p.
VI. Takács Tamás Szõcsénypuszta 480
p.
A verseny 40 hivatalos támogatójának
köszönhetõen a versenyzõk nagyon
sok, szép és értékes jutalommal térhettek haza. A legjobb versenyzõk az
ERDÕSZÖV Rt. által felajánlott motorfûrészt és a STIHL KFT által felajánlott fûnyírót és szegélynyírókat vihették haza.
Az ünnepélyes eredményhirdetés
után állófogadással zárult az eseménysorozat.
Kép és szöveg: Andrési Pál
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Március
Bund Károly: Napi kérdések (183 –
192. p.)
„Az 1898. évi XIX. t.-cz. megalkotása
mellett erdõgazdasági politikánk legkimagaslóbb ténye az utóbbi években az
állami erdõbirtok céltudatos bõvítése birtokvásárlások útján. Dacára annak, hogy
az erdõvásárlási alapnak jövedelme megcsappant, már Darányi Ignácz volt földmûvelésügyi miniszter módot talált arra,
hogy újabb erdõbirtokok vásárlásával
gyarapítsa a kincstári erdõk területét.
Örömmel tapasztaljuk, hogy utódja, Tallián Béla jelenlegi földmûvelésügyi miniszter szintén hasonló politikát követ és
az állami erdõbirtok gyarapítására súlyt
helyez.”
Április
Különfélék. (323 – 324.p.)
/Az Országos Erdészeti Egyesület elnöke választmányi ülés alkalmával
nyújtotta át ünnepélyesen Dr. Bedõ Albert egyesületi I. alelnökének az alábbi
szöveg kíséretében a Horváth Sándor
alapítvány 1903. évi jutalomdíját./
„Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató választmánya 1903. évi december hó
19-én tartott ülésében a Horváth Sándor
alapítvány 1903. évi jutalomdíját, 1000
(egyezer) koronát, amellyel az Országos
Erdészeti Egyesület alapszabályainak 155.
§-a szerint olyan tagjait jutalmazza, a kiknek munkássága az erdõgazdaság gyakorlati, vagy tudományos mûvelése terén
sikeresnek és hasznosnak találtatik, Méltóságodnak ítélte oda. Az Országos Erdészeti Egyesület ezzel hálájának és elismerésének ad kifejezést Méltóságod országszerte ismert és méltányolt érdemeiért a
melyeket az 1879. évi XXXI. T. cz.-ben
foglalt erdõtörvény megalkotása és végrehajtása, a hazai erdészet magyarrá tétele és felvirágoztatása, nemkülönben az
Országos Erdészeti Egyesület gyarapítása
és ügyeinek intézése körül szerzett.”
(Megjegyzés: Bedõ Albert a jutalomdíjat a Wagner Károly nevét viselõ jótékony alapítványnak adományozta, hogy
az „nyomort enyhítõ nemes hivatásának
minél hathatósabban megfeleljen”.)
Az Erdõ 1954. évfolyama
1-2. szám, március
Szerkesztõbizottsági felhívás (49.p.)
„A mezõgazdasági termelés fejlesz-

tésérõl szóló párt- és kormányhatározat
gyakorlati végrehajtása számos helyi
problémát fog felvetni erdõgazdaságaink
és a mezõgazdaság között. Ezek különös
helyi megoldásának ismerete lényegesen
segítheti olvasóink munkáját és nagymértékben hozzájárulhat a határozat minél
teljesebb mértékû végrehajtásához. Kérjük ezért erdõgazdasági dolgozóinkat,
hogy közöljék velünk a helyileg felvetõdött különleges kérdéseket és azt,
hogy ezeket milyen elgondolások alapján, egyénileg hogyan oldották meg, milyen különleges segítséget biztosítottak a
mezõgazdasági termelés fejlesztéséhez.”
(Megjegyzés: a cikkben szereplõ határozat új szakaszt nyitott meg a fásítás
fejlesztése számára, mert rámutatott arra, hogy a fásítás a nem nélkülözhetõ
helyi fatermelõ bázis megtermelése
mellett szoros része a mezõgazdaság
fejlesztésének Ez a határozat tette tömegmozgalommá a Fák Hetét.)
A kordokumentumokat kifürkészte,
válogatta és lejegyezte:
Riedl Gyula és dr. Sárvári János

Az élhetô városi
környezetrôl
Egész számot szentel a Naturopa c. természetvédelmi folyóirat (2003. 100.sz.)
a címben jelölt témának. Európában az
elmúlt évtizedekben a lakosság 2/3-ad
része vált városlakóvá, ugyanakkor a
városok az összes földterület 1 %-át
foglalják el. A számok jelzik, hogy az
egyes ember számára egyre nehezebben élhetõ környezet van kialakulóban. Jelzi ezt a fejletlen infrastruktúra, a
szennyezett levegõ és víz, a talaj és
élelmiszerek szennyezettsége stb. Európa sok városában hiányoznak a gondosan kimunkált városi és környezeti
tervek, ezáltal növekszik az épített és
természeti környezet veszélyeztetettsége is. Ideje tehát a tartamos és fenntartható városi környezettel is foglalkoznunk. A Európa Tanács a bajok orvoslására chartát készül kiadni és ebben
összefoglalni a jövõre is figyelõ egészségesebb környezet megteremtését célzó javaslatait.
Az elmondottak hangsúlyozzák az
erdészek szakmai és felvilágosító munkájának fontosságát.
Ref.: Dr. Szodfridt István
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