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Elismerés a 
„sógoroktól”
Az Osztrák Köztársaság szövetségi elnöke, 2008. március 7-i
határozatával Holdampf Gyula okl. erdõmérnöknek, a Ma-
gyar Köztársaság Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
tériuma ny. vezetõ fõtanácsosának, az Erdészeti Hivatal ko-
rábbi helyettes vezetõjének, a minisztériumi sportélet irányí-
tójának az Osztrák Köztársasági Érdemrend Arany Fokozata
kitüntetést adományozta, amelyet részére Josef Pröll úr, az
Osztrák Köztársaság Mezõ- és Erdõgazdasági, Környezeti és
Vízgazdálkodási szövetségi minisztere adott át 2008. június
17-én, Bécsben.

A Debreceni Erdõpusztákért dolgozó
kutatókra és alkotókra egy fából ké-
szült emlékoszlop hívja fel a figyelmet
ezután a Bánki tájház területén. Az em-
lékmû felállításának gondolata a Deb-
receni Erdõspusztákért Egyesület tag-

jaitól származik.
Az alkotást Vass
Tamás, fafaragó
népi iparmûvész,
a NYÍRERDÕ Zrt.
Debreceni Erdé-
szetének nyugdíj-
ba vonult igazga-
tó-helyettese ké-
szítette el. Elõlap-
jára elsõként Bo-
tos Lajos erdõmes-
ter, Török Gábor
erdõmester, és
Zoltai Lajos törté-
nész neve került
fel. Ezután azon-
ban minden évben, az Erdõspusztákért
kiemelkedõn sokat dolgozó szakem-
berek nevével bõvül a lista – az elkép-
zelések szerint mindig májusban, a
Madarak és Fák napja alkalmából kerül
majd sor az ünnepségekre. Az emlék-
oszlop hátoldalára az erdõpusztai
„egyházas” falvak nevét faragta az

alkotó: a települések egy részét Zoltai
Lajos tárta fel az 1920-as években. Az
emlékoszlop-avatási ünnepségén a
Debreceni Erdõspusztákért Egyesület,
és a NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt.
képviselõi koszorú elhelyezésével tisz-
telegtek az elõdök elõtt.

Kép és szöveg: Vereb István

Emlékoszlop-avatás Erdõspusztán
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A harmadik oldal

Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) 139. Ünne-

pi Közgyûlését az elõzõ évek gyakorlatától eltérõ-

en, a szakma átfogó kérdéseit „terítékre hozó” ún.

Konferencia Vándorgyûléssel vezette be. A találkozó je-

lentõségét az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) fenn-

állásának 110 éves évfordulója, egyediségét az intézmény

elsõ önálló vándorgyûlés-szervezése adta, debreceni hely-

színnel. Az összejövetel elsõ napján szembesültünk az ER-

TI „egy vágásfordulónyi” – az OEE-vel összefonódó – tör-

ténetével. Majd kutatási eredményeinek – szekcióülések

keretében történõ – felvillantásával mai mûködésének

klasszikus hagyományokra épülõ lényegét mutatta be. A

szakma „elõterében várakozó” megoldandó feladatok Er-

dészeti Fórum elé vitelével régi elvárást teljesített, már-

mint azt, hogy a döntéshozók és erdészek nyílt vitája

mindezeket jó irányba segítse. E konferencia nap –

nagyarányú részvétel és érdeklõdés mellett – a magyar er-

dészettudomány jó hírverése volt.  És az igazság napja is,

hisz – a Fórumon – a szakma minden szintjérõl bátor

megnyilvánulás hallatszott az állami erdõ egy kézben

tartása, egységes kezelése és az erdész szakma fontosságá-

ért való kiállás, azaz a szakma meghatározó – bár ko-

rántsem a teljes körét felölelõ – kérdéseirõl. Jó érzés volt

hallani erdészkollégáktól az erdõféltés, az erdész iránt ér-

zett szolidaritás hangját. Mégis, e nap zárásaként egy kí-

vülálló az erdészeti vezetés bizonyos köreinek egységet

megosztó, fellazító magatartását említve, körünkben

disszonanciát szült. Erre csak egy válasz adható, ahogy

Majer Antal erdésztudós professzor írta: „A napi, a pilla-

natnyi elõnyökért, a magánérdek elõtérbe helyezéséért sú-

lyosan vét a köz ellen, aki nem tud ellenállni. A mai élet

parancsa az erdõ fenntartása, sokoldalú hozamainak

növelése, tartamosságának elõsegítése csak olyan szakem-

berek vezetésével valósulhat meg, akik kiváló szakmai tu-

dásukat a társadalom széles rétegeinek igényeihez tudják

igazítani.” Ez a humán környezet kell ahhoz, hogy az er-

dészettudomány ne takaréklángon mûködjön, a hatóság

teljes vértezetben álljon az erdõ védelmében, az oktatás

helyét és minõségét õrizze, s a gazdálkodás ne kénysze-

rüljön örökös kompromisszumra.

Az ERTI erdésztarisznyánkat nagyon értékes muníció-

val töltötte tele. Köszönet érte:

dr. Pethõ József

OEE elnök




