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A Kétmilliomodik hektár magyar
erdõért emlékérem kitüntetettje Man-
gel Gyöngyi. A Magyar Rádióban ripor-
terként, tudósítóként, mûsorvezetõ-
ként, szerkesztõként vesz részt a mû-
sorkészítésben. Érdekes és szakszerû ri-
portjaival kivívta a kollégák és a hallga-
tók elismerését, de más mûfajban is ott-
hon van. Szerkeszt híreket, készít tudó-
sításokat, interjúkat, összeállításokat,
rövidebb mûsorokat és rádiós jegyzete-
ket. Elhangzott mûsorainak száma kö-
zel ötezer, köztük nem egy az erdé-
szekre, az erdõre fokuszált. Legfonto-
sabb szakterülete a társadalomökoló-
gia, a környezet- és természetvédelem,
illetve ennek minden ága a környezet-
gazdálkodástól az ökopolitikáig.

Civitas 
Fidelissima 

A Hûség napján Civitas Fidelissima díj-
jal tüntették ki a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdõmérnöki Karát.

1921-ben a Selmecbányáról Sopron-
ba menekült akadémia erdõmérnök
hallgatói – bánya- és kohómérnök tár-
saikkal együtt – Ágfalvánál fegyveres el-
lenállással védték meg az ország nyuga-
ti határát.  

A gyõztes ágfalvi csaták azonban
népszavazás kiírásához vezettek (1921.
december 14-16.), amelyen Sopron és
környékének lakossága a Magyarország-
hoz való tartozás mellett döntött. Hálá-
ból a Magyar Országgyûlés a Civitas Fi-
delissima (a leghûségesebb város) címet
adományozta Sopron városának. 

Sopron legjelesebb ünnepe a decem-
ber derekán tartott Hûség napja, amikor
a város felidézi a népszavazás emlékét.
Közgyûlése minden év utolsó havában,
a Hûség napon rangos elismerésben ré-
szesíti azokat a polgárokat, akik kiemel-
kedõ tevékenységükkel, életmûvükkel
szeretett városuk, Sopron hírnevét öreg-
bítették az országban vagy külföldön. 

Fotó: Pluzsik Tamás

Mecseki Erdõkért Díj
A Mecseki Erdészeti Zrt. minden év ké-
sõ õszén – idén már kilencedik alka-
lommal – adta át a Mecseki Erdõkért Dí-
jat. Azon munkavállalóit köszöntötte,
akik a munkásságuk révén kiemelkedõ
szakmai teljesítményt nyújtottak, embe-
rileg példaképül szolgálnak másoknak.
A díjjal – az oklevélen és a kisplasztikán
kívül – pénzjutalom is jár.

2003 óta az erdészet saját dolgozóin
kívül olyan külsõ partnereknek is oda-
ítéli az elismerést, akik munkájukkal se-
gítik az erdészszakma elismertségének
bõvítését, hozzájárulnak a társaság jó
hírnevének öregbítéséhez.

Az átadó ünnepségen Káldy József
vezérigazgató köszöntötte az egybe-
gyûlteket és adta át a díjakat.

A Mecseki Erdészeti Zrt. idei jutalma-
zott munkatársai:

Molnár Tamás erdészeti igazgató a
Sellyei Erdészetnél,  Káli Károly kerü-
letvezetõ erdész a Sellyei Erdészet mun-
katársa, Vas Jánosné ügyviteli munka-
társ a Sásdi Erdészet alkalmazásában,
Lázár Tamás erdõgondnok az Árpádte-
tõi Erdészetnél, Adorján Rita természet-
ismereti-központ vezetõ szintén az Ár-
pádtetõi Erdészetnél, Nagy Ferenc er-
dõgazdasági dolgozó a Pécsváradi Er-
dészet munkatársa, Tihanyi Attila vadá-
szati mûszaki vezetõ a Szigetvári Erdé-
szet alkalmazásában, Németh Rudolf
személy- és munkaügyi osztályvezetõ
az erdészet Központjában, Dandos Fe-
renc rendszergazda, aki szintén a Köz-
pont dolgozója.

A társaság munkavállalóin kívül társa-
dalmi díjazott Varga Tamás, a V-Tesa Bt.
képviseletében. A családi vállalkozás a

részvénytársaság megjelenésében játszik
szerepet kiadványok, szórólapok, meg-
hívók, plakátok elkészítésével. A másik
társadalmi díjazott Baronek Jenõ, a Me-
csek Egyesület ügyvezetõ elnöke. Az
Egyesület nevéhez fûzõdik több tíz kilo-
méter sétaút, pihenõhelyek, pavilonok
létesítése a Mecsekben. Túrákat, kirán-
dulásokat szerveztek, útikalauzokat, év-
könyveket, képeslapokat adtak ki.

A társaság a díjátadó ünnepség emel-
kedett hangulatát megragadva, ünnepé-
lyes keretek között ajándékot adott át
fakitermelõ vállalkozójának, Rittlinger
Róbertnek, aki a Németországban meg-
rendezett Fakitermelõ Világbajnoksá-
gon szerelésben bronzérmet szerzett.
Az eredményes szereplés elismerése-
ként egy hétvégét tölthet el a családjá-
val a részvénytársaság egyik, általa ki-
választott vadászházában. 
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A harmadik oldal

A magyar erdészet területén az elmúlt év figyelemre
méltó változásokat hozott. Az Országos Erdészeti
Egyesület törekvéseinek is pozitív visszaigazolását

éreztük az állami erdõgazdálkodás egysége mellett történõ
hatósági állásfoglalásokban. A klasszikus erdõmérnök-kép-
zés visszaállításáért ugyancsak bíztató lépések történtek.Re-
ménykedünk, hogy az erdészeti kutatás támogatására tett
ígéretek is megvalósulnak. Kiemelésre érdemes az az erõtel-
jes hatósági háttérmunka, amely az új erdõtörvény alkotó
folyamataiban mutatkozott. Mindehhez társul egy jó gaz-
dálkodási eredmény is, és egy józan megfontolás, ez utób-
bi szervezeti keretének megtartására. De ne felejtsük ki a
hatóság és gazdálkodás nagyszerû egymásra találását az
Európai Erdõk Hete országos rendezvény során. 

Ugyanakkor köztudott, hogy az erdészet markáns kér-
déseinek jó irányú mozgástérbe kerülése több esetben csak
átmeneti állapot. A különbözõ érdekcsoportok és az erdõ
ellentétpárjai – s van ebbõl számtalan – gondoskodnak a
nemkívánatos instabilitásról. 

A legfontosabb, meg kell õrizni igazi arcunkat: nem ke-
rülhetünk az arctalan, vesztes szakmák közé. De ezt csak
szakmai és törvényi elõírásaink megtartásával érhetjük el.
Legyen erre is néhány kiemelés, így:

Az ökológia és ökonómia egyensúlyban tartása egyúttal
igazságos teherviselést és szolidaritást követel. Az erdõmûve-
lés teljes körû alkalmazása többlet-faanyaghoz való jutást is
jelent. Az erdõ és vadgazdálkodás egyensúlya nélkül a ter-
mészetes erdõfelújítás elvárt gyakorlata csak írott malaszt
marad. Nagy határozottság legyen a fatermés-hozam és a ki-
termelhetõség vonatkozásában. Tudatos, az éghajlatválto-
zást is figyelembe vevõ fafajpolitika jellemezze munkánkat. 

Jövõképünk alakítása jó helyzetfelismerésen alapul. A
magyar erdészet kulcsszerepbe került, mert kezében van a
természet- és környezetvédelem egyik fontos „rekvizitu-
ma”, az erdõ. Helyes, a társadalmat meggyõzõ politikával
a vidékfejlesztés fontos szereplõi és a foglakoztatás megha-
tározói lehetünk. 

Tudnunk kell, hogy csak annyiban változik a világ,
amennyit mi is teszünk a magunk kis világában. Úgy,
ahogy a „csepp kivájja a követ”. Mi, erdészek mutassunk
példát! Álljunk ki a szakma igazságáért, erõsítve ezzel an-
nak erdõre és erdészre visszaható értékeit! Így leszünk ré-
szesei a nagyon nehéz helyzetben lévõ nemzetünk meg-
újulásának. 

Csak ez a járható út, s ehhez minden magyar erdész
számára reményteljes Új esztendõt és jó Szerencsét kívánok!

Dr. Pethõ József
elnök

Ezúton köszönjük az ünnepekre küldött 
jókívánságokat!




