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A kormány október 27-én elfogadta a
Nemzeti Erdõprogram 2006-2015-ig ter-
jedõ részét. Ebbõl az alkalomból rende-
zett sajtóbeszélgetést – a tematikus hát-

térbeszélgetések
sorában – a Mi-
niszterelnöki Hiva-
tal EU Kommuni-
kációs Fõosztálya.
A beszélgetést
Barátossy Gábor,
az FVM Erdészeti
Fõosztály vezetõje
vezette, Holdampf
Gyula fõosztá-
lyvezetõ-helyettes
és Mihályffy Imre

osztályvezetõ részvételével.
A tervek szerint 2006 és 2015 kö-

zött több tízezer hektárt fásítanak be,
miközben fokozottan ügyelnek az

ésszerû gazdálkodásra. A határozat
szerint a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter évente dolgozza ki a
Nemzeti Erdõprogram megvalósításá-
nak éves tervét, melynek költségeit az
érintett tárcák állják. Erre elsõ ízben a
2006-os költségvetés tervezésekor ke-
rül sor.

A háttérbeszélgetés során szó esett a
NEP elõkészítésének körülményeirõl,
az EU-csatlakozás következtében szük-
ségessé vált jogszabály módosításokról,
a magyar erdõk egészségügyi
helyzetérõl, a telepítési támogatásokról,
valamint a tulajdonosi és kezelõi jogok
egyszerûsítésérõl.

Kép és szöveg: Detrich Miklós

Nemzeti Erdôprogram

Az 1992-ben alapított Somogyi Erdõkért kitüntetéseket adta
át Barkóczi István vezérigazgató. Az arany pecsétgyûrûket
Bóna József erdõmérnök, korábbi vezérigazgató, Forró Lász-
ló kerületvezetõ erdész, valamint Kiss Jónás István nyugalma-
zott mûszaki vezetõ vehette át. 

Tíz munkatárs Elismerõ Oklevélben és pénzjutalomban ré-
szesült: Varga János (Kaposvári Erdészet), Orsós János
(Nagyatádi Erdészet), Puskás Tibor (Szántódi Erdészet), Vida
János (Igali Erdészet), Várhegyi Károly (Nagybajomi Erdé-
szet), Herceg István (Marcali Erdészet) kerületvezetõ erdé-
szek, Éreth János (Zselici Erdészet) és Rakovics János (Iharo-
si Erdészet) kerületvezetõ vadászok, valamint Limberger
Nándor rakodó kezelõ (Barcsi Erdészet) és Steiner Gyuláné
pénzügyi fõelõadó (Központ).

Kép és szöveg: Detrich Miklós

A Somogyi Erdôkért

A Bükki Nemzeti Park – 
Hegyek, erdôk, emberek
A könyv paraméterei: B5 formátum, keményborítós, cérnafûzött, 620 oldal ter-
jedelem + 32 oldal színes melléklet. A kötetet 150 színes fotó és három színes
térképmelléklet egészíti ki.

A Bükk hegység – és tágabb földrajzi környezete, a Bükk-vidék – földrajzi
helyzetének, földtani felépítésének ismertetésétõl, a növény- és állatvilágának
bemutatásán át a hegyvidéken és a környezetében letelepedett népek régésze-
ti, történeti, néprajzi hagyatékának számbavételéig, valamint a Bükki Nemzeti
Parkban végzett természetvédelmi tevékenység elemzéséig ível e monografi-
kus igényû kötet tanulmányainak sorozata. A különbözõ tudományterületek
képviselõi éppúgy tájékozódhatnak egymás munkájának eredményeirõl, mint
az érdeklõdõ olvasók, a Bükköt szeretõ természetjárók, tanárok és diákok.

A kötet kedvezményes ára: 2500 Ft (decemberi vásárlás, illetve megrendelés
esetén)

A szállító: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
3304 Eger, Sánc út 6. 

Levélcím: 3301 Eger, Pf.: 116.,  Tel.: 36/411-581, Fax: 36/412-791
E-mail: bnptitkarsag@bnp.kvvm.hu



A harmadik oldal

I
smét eltelt egy év. Jót és rosszat egyaránt hozott. Az
Egyesület élte megszokott életét, de ismételten tudomá-
sul kell vennünk, hogy az erdõt érintõ nagypolitiká-

ban a hajdani idõk történéseihez viszonyítva könnyûek
vagyunk. No nem kezdeményezéseink hiánya miatt, sok-
kal inkább politikusaink érveinkhez való hozzáállása
okán. Megnyugtató, hogy erdeinket nem fenyegeti a priva-
tizáció réme. A finánctõke belátta, hogy az erdõt érintõ
jogszabályi környezet csak elenyészõ hasznot tesz
lehetõvé. A döntésben elévülhetetlen szerepe volt a
fõhatóság következetes állásfoglalásának is.

Mindezek ellenére nem hozott sok jót a jövõ évi költség-
vetés, hiszen erdõtelepítéshez lényegében nem számítha-
tunk az állam támogatására és a felújításokkal is baj lesz.
Legalábbis a megszokottakhoz képest. Az elmúlt év hernyó-
dúlását – hacsak a természet másképp nem befolyásolja –
a jövõ évben soha nem látott invázió követi. Az erdõk min-
den bizonnyal kiheverik a járványt, de az erdészeknek fel
kell készülniük a társadalom és a sajtó – „felelõsségünket”
firtató kérdéseire.

Megdöbbenve fogadtuk a hírt, hogy a Felvidéken soha
nem látott szélvihar hozzávetõleg  huszonötezer hektár
fenyvest döntött le. A tragédia megtörtént. Az eddig ismert
szakmai értékelés alapján – már ami a kárelhárítás
teendõit illeti – mértéktartó szlovák kollégáink véleménye,
mely szerint nem szabad elhamarkodottan dönteni a fel-
újítás módozatát illetõen. Felajánlhatjuk segítségünket a
többmillió köbméter faanyag feldolgozásához, különös te-
kintettel a kilencvenes években Németországban végzett te-
vékenységünk alapján, melyet elismeréssel nyugtáztak né-
met kollégáink.

A természet – emberi megítélés szerinti – csapásait az
erdõ évszázados tapasztalata alapján közel sem foghatja fel
tragédiának, sokkal inkább az a szakmán belüli feszültség,
a megnemértés, az igazi és elõrelátó összefogás hiánya.

Pápai Gábor
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