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tagságunkat az aktuális kérdésekrõl. Ta-
lán ennek is köszönhetõ, hogy taglétszá-
munk az elmúlt évben is bõvült mintegy
15 %-kal. A már meglévõ öt irodánk két
újabbal gyarapodott, az egyik Nyíregyhá-
zán a másik Kecskeméten mûködik. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ma-
gánerdészeti Információs Központ létre-
hozása és mûködtetése példaértékû vala-
mennyiünk számára. 

A magánerdõ-gazdálkodás fejlesztése
az uniós társfinanszírozású erdõtelepítési
program népszerûsítése, valamint az er-
dészeti integrátori hálózat bemutatása
céljából színvonalas rendezvényeket
szerveztünk. Ilyen volt a MEGOSZ 2006.
évi nagyrendezvénye Nyíregyházán, az
Országos Erdõfórum Napkoron és a Du-
nántúli Magánerdõs Nap Bagodon. 

Fenti rendezvényeinket közel 1000 fõ
tisztelte meg jelenlétével, miniszterek tá-
jékoztatták tagtársainkat a jelenrõl és a
várható jövõrõl. 

Az elmúlt évben más erdészeti szak-
mai szövetségekkel és érdekképvisele-
tekkel együtt felléptünk a magyar erdõk
irányításának az FVM-nél történõ
megõrzése érdekében. 

Sajtótájékoztatókat tartottunk, interjú-
kat adtunk és komoly visszhangot keltõ
felhívásokkal fordultunk a politikai pár-
tokhoz, az ország közvéleményéhez. Más
szövetségekkel együtt fizetett hirdetést je-
lentettünk meg az erdõk és az erdõgaz-
dálkodás társadalmi megítélésének javítá-
sa érdekében. 

Az elmúlt év legjelentõsebb munkája
az Új Magyarországért Vidékfejlesztési
Stratégiai Terv, majd Program kidolgozá-
sa volt. Ennek eredményeként a magán-
erdõ-gazdálkodás elérte, hogy vala-
mennyi, az uniós ajánlásokban szereplõ
erdészeti jogcím a hazai vidékfejlesztési
tervben és programban helyet kapott. 

Részt vettünk a jogcímek intézkedése-
inek és alintézkedéseinek kidolgozásá-
ban. Ennek során közel 30 különbözõ
egyeztetésen, konferencián, vitafórumon
vettünk részt, és ennek kapcsán több
mint 10 000 oldalnyi tervezetet vélemé-
nyeztünk, módosítottunk. 

Az uniós vidékfejlesztési jogcímek
eredményes megjelenítése érdekében
Németországban és Szlovákiában is tájé-
kozódtunk.

Az uniós társfinanszírozott erdõtele-
pítések népszerûsítésére kiadványt jelen-
tettünk meg az „Erdõgazda az Unióban”
címû sorozat elsõ tagjaként. Magyar és
angol nyelvû színes ismertetõ kiadvány-
ban adtunk számot Szövetségünk mun-
kájáról és mûködésérõl.   

Nemzetközi tevékenységünk kereté-

ben részt vettünk az Európai Erdõtulaj-
donosok Szövetségének brüsszeli közgyû-
lésén, bécsi kommunikációs szakértõi ta-
lálkozóján. Felvettük a kapcsolatot a bajor
magánerdõ-tulajdonosokkal, ott voltunk a
Szlovákiában megtartott FAO szakértõi fó-
rumon a vidékfejlesztés témakörében.  

Az FVM-mel kötött megállapodásaink-
kal kapcsolatban folyamatos egyeztetése-
ket tartottunk a tárca legfelsõbb vezetésé-
vel annak érdekében, hogy biztosítsuk a
magánerdõ-gazdálkodás nemzeti és uniós
finanszírozása közötti zökkenõmentes át-
menetet. A tárgyalások tartamáról, ered-
ményeirõl folyamatosan tájékoztattuk tag-
jainkat. Munkánkat nehezítették a minisz-
tériumon belüli átszervezések, de mind-
ezek ellenére sikerült az egyeztetéseket
folyamatossá és zökkenõmentessé tenni. 

Egy, a minisztériummal kötött megál-
lapodásunk eredménye az is, hogy 2006.

évben több mint 18 000 ha erdõt telepít-
hettünk el, s egyetlen szabályos pályázat
sem került elutasításra. 

Rendkívüli feladat a jövõre nézve az
Erdõtörvény átalakítása, melynek a
magánerdõ meghatározó szerepét kell
tükröznie. 

Pénzügyi gazdálkodásunk forrás olda-
lát sikerült 2006. évben is biztosítani. Ta-
karékos, hatékony mûködésünk tette
lehetõvé az elõzõekben felsorolt munkák
megvalósítását. 

Az elnökség tagjainak, minden tagtár-
sunknak, alkalmazottainknak ezúton kö-
szönöm meg az elmúlt évi munkáját és
egyben szeretnék mindenkit arra kérni,
hogy a jövõben még intenzívebben dol-
gozzunk együtt az elõttünk álló feladatok
megvalósítása érdekében. 

Luzsi József
a MEGOSZ elnöke 

Szántó Gábor, az Erdõfelügyelõség nyugdí-
jas igazgatója ma is hatalmas lelkesedéssel és
példamutató pontossággal végzi azt a töret-
len kutató, rendszerezõ munkát, ami mindig
is jellemzõ volt rá. Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint hogy a napokban került ki a nyom-
dából a Somogyi erdõ- és vadvilág 997-2003
címû munkája a SEFAG Zrt. támogatásával és
kiadásában. 

A könyv nem volt elõzmények nélkül va-
ló. A szerzõ jelentõs számú publikációja
mellett közel 30 éve, hogy a megye termé-
szeti értékeit bemutató A szép tájú Somogy
címû könyve megjelent, és sokaknak ma is
féltett kincse. 

Az új könyv sokéves gyûjtõ-, rendsze-
rezõ munka eredménye – tartalmában egy
évezredet átfogó mû Koppány vezér lázadá-
sától napjainkig. 

Eredeti forrásokra támaszkodva bemutat-
ja Somogy erdeinek állapotváltozását, az
erdõgazdálkodás kialakulását, fejlõdését.
Részletesebben foglalkozik az 1879-2003
közötti idõszak, ezen belül a II. világháborút
követõ 50 év eseményeivel, eredményeivel. 

Mindezt hiteles dokumentumok adataira
támaszkodva, a történelmi események erdé-
szeti vonatkozásainak idõrendi sorrendjé-
ben, az erdõ-, fa-, és vadgazdálkodás fenti
idõszakból származó sokrétû adatainak is-
mertetésével, gazdaságtörténeti jelen-
tõségének elemzésével teszi. 

A könyv által átfogott hatalmas idõszakra
tekintettel a bemutatás áttekintõ, szemel-
vény jellegû lehet csak, a szerzõ által fontos-
nak ítélt adatok, dokumentumrészletek sze-
repelnek a könyvben. A gyûjtõmunka hatal-
mas adattömegébõl a szerzõ a szakmai meg-
ítélése és személyes elképzelése alapján vá-
logatta a közlésre érdemesnek, sokszor a
kor arculatának bemutatásában fontosnak
ítélt eseményeket és adatokat.  

A könyvet szakmai táblázatok, az adat-
tömeg mennyiségét és a forrásanyag sok-
színûségét igazoló vaskos irodalomjegy-
zék, valamint egy fekete-fehér fénykép-
melléklet zárja.  

A könyv kiemelt erénye, hogy számos
olyan adatot, dokumentumrészletet tartal-
maz, amelynek egy része e munka nélkül
nagy valószínûséggel nem juthatott volna az
olvasóközönség elé, és a feledés homályába
veszne. Bizonyára sok somogyi könyvbarát
és erdészszakember érdeklõdését kelti fel a
könyv, akik részint a munka szakmai részé-
re, részint Szántó Gábor személyesebb jelle-
gû írásaira, visszaemlékezéseire kíváncsiak.  

Bálint László

Könyv Somogy erdeirõl


