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Kitüntetések
A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezetése – a sokévi hagyományt követve –
az október 23-i ünnep keretében idén is
„Somogyi Erdõkért” aranygyûrûs kitüntetéseket adományozott. Az ünnepi
megemlékezést követõen a gyûrûket
Barkóczi István vezérigazgató (jobbról)
adta át Pintér Ottónak, a Zselici Erdészet igazgatójának, Kovács László gazdasági igazgatónak és Szalai Károly kerületvezetõ erdésznek.
* * *

MEGJELENT

A Hortobágyi Természetvédelmi és
Génmegõrzõ Kht. a „Hortobágy, a pásztorok földje” címû pályamûvével elnyerte az Európai Bizottság által kiírt „Kiváló
Európai Desztináció” megtisztelõ címet.
A díjat 2008. szeptemberében Gencsi
Zoltán igazgató vette át Günter Verheugentõl, az Európai Bizottság alelnökétõl.

a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kar szerkesztésében megjelent
az erdészeti felsõoktatás 200 évét bemutató
3 kötetes ünnepi kiadvány.
Az elsõ kötet a két évszázad történéseit, és az erdészeti felsõoktatás
kiemelkedõ személyiségeinek szakmai életútját, a második kötet a diszciplinák
történetét mutatja be.
A harmadik kötet egy adattár, mely a Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdõmérnöki Kar és jogelõd intézményeibe beiratkozott és végzett hallgatóinak, kitüntetettjeinek nevét és adatait tartalmazza.
Bízunk benne, hogy az Almanachot megvásárlók nevüket olvasva szép
emlékeket elevenítenek fel az Erdõmérnöki Karhoz
fûzõdõ kapcsolatukról.
Bõvebb leírás a www.emk.nyme.hu
honlapon olvasható.
A 3 kötetes kiadvány megvásárolható az Erdõmérnöki Kar Dékáni Hivatalában:
szalagos kötéssel 20 000,- Ft,
díszdobozban 22 000,- Ft.
Elérhetõségek: NymE EMK Dékáni Hivatal 9400 Sopron, Ady Endre u. 5.,
Tel.: 99/518-207, 99/518-134,
e-mail: erdeszdekani@emk.nyme.hu

A harmadik oldal

A

z Európai Erdõk Hete rendezvénysorozat
nemzetállami megrendezésére egy tavaly
õszi varsói konferencián tettek vállalást a
résztvevõk. A hazai ünnepségek sorozatát ez év
október végén a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által szervezett budapesti,
pécsi és nyíregyházi ünnepségek nyitották meg. Az
események rendezésében az állami erdészeti Zrt.-k
derekasan kivették részüket, amiért köszönet illeti
õket. Lehetõség nyílt arra, hogy az erdõ és az
erdészek megmutassák magukat kicsiknek és
nagyoknak, ami a természettõl elrugaszkodott
világunkban az ember és a természet viszonyának
egészséges mederbe terelését hivatott szolgálni. Az
erdészeti tevékenységek elszakadtak a mai ember
életterétõl és érdeklõdési körétõl, ezért idegennek és
a féltve õrzött természetet indokolatlanul bolygató
szakmának képzeli hivatásunkat. Mindennapi
életükben a fából készült tárgyak használata
közben általában fel sem merül, hogy mennyi fát
kellett kivágni igényeik kielégítésére. Felszínre kell
hozni és meg kell ismertetni szakmánk lényegét,
amit évekig tanulunk az iskolapadban, majd a
gyakorlatban, jelesül azt, hogy a gondunkra
bízott természeti javakat úgy kell használni, hogy
az utókornak ne jusson kevesebb, mint a jelenkor
emberének. Ez a világon már mindenhol ismert és
hangoztatott fenntartható erdõgazdálkodás, amit
kis hazánkban évszázadok óta folytatunk. A társadalommal való sok apró kapocs megteremtése
tudatosíthatja ezt a gondolatot az arra fogékonyakban, és életük más területén is alkalmazható alapelvek megértésére és alkalmazására
serkentheti a gondolkodó embert.
Ezzel szakmánk is hozzájárulhat egy egészségesebb lelkületû társadalom kialakulásához.
Kiss János
FVM fõosztályvezetõ
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