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Kitüntetések az államalapító Erdõmérnök
István király ünnepén
díszpolgár
Pro Silva díjat kapott Mocz András, Varga Szabolcs és Horváth Ferenc
Az FVM színháztermében tartott ünnepi alkalmon Gráf József miniszter, Sirman Ferenc és
dr. Süth Miklós szakállamtitkár foglalt helyet az
elnökségben. Gráf József ünnepi köszöntõjében arról szólt, hogy az
ünnepeknek is meg van
a maguk sorsa, hisz’ augusztus 20-ának is különbözõ jelentõséget tulajdonítottak az idõk során.
De Szent István ünnepe egyben az agrárium legjelentõsebb ünnepének is számít.
Emlékeztetett az államalapítás körülményeire, és arra, hogy István királyunk felismerte a történelmi szükségszerûséget, a kereszténység felvételét. A nemzet születésnapján kívül számunkra azt is jelenti, hogy a letelepedéssel a földmûvelésre való áttérés évezredekre meghatározta Magyarország sorsát a Kárpát-medencében. Ugyanakkor az új kenyér megünneplése egyben az élet, a gyermeknevelés lehetõségét jelenti.
A miniszter beszélt a 2004 májusa óta elõttünk álló új kihívásokról, amit az EUtagság jelent számunkra. A 450 milliós piacon kemény és kitûnõ partnerekkel kell
felvennünk a versenyt. Kiemelte, hogy a 25 éve méltánytalanul elhanyagolt állattenyésztést kell rendbe tenni.
Sirman Ferenc szakállamtitkár ismertette a szakmai kitüntetések történetét és jelentõségét, majd Gráf József átadta a díjakat, többek között az 1994 óta adományozott Pro Silva Hungariae Magyar Erdõkért díjat.
2009-ben Pro Silva Hungariae Magyar Erdõkért díjban részesült Horváth Ferenc, a Zalaerdõ Zrt. gazdasági igazgatója, Mocz András, a Mocz és Társa Magánerdészet Kft. tulajdonosa, prof. dr. Varga Szabolcs, a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdõmérnöki Kar, intézetigazgató egyetemi tanára.
Sikeres életútja elismeréséül Életfa emlékplakett ezüst fokozata elismerésben részesült Sõth Ervin, a Vas megyei Erdészeti Igazgatóság nyugalmazott erdõmérnöke.
Érdemes és eredményes munkája elismeréséül Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetésben részesült Bölkény Pál, a Heves megyei MgSZH erdõfelügyelõje,
Garami Ákos, a Bács Kiskun megyei MgSzH vadászati felügyelõje, Martos Géza, a
Vas megyei MgSzH erdõfelügyelõje, valamint Tanka István, a Fõvárosi és Pest megyei MgSzH ügyintézõje.
(ForestPress)

Visegrád város ez évben ünnepli írásos
létének ezredik évfordulóját. A város
Önkormányzati Képviselõ-testülete
Bánó László okl. erdõmérnököt díszpolgárrá fogadta. A tanúsító oklevelet
az ezredévi ünnepség keretében adta
át Hadházy Sándor polgármester.

Fotópályázat
Az Új Mezõgazdasági Magazin által
hirdetett fotópályázatra 223 kép
érkezett. A legjobb 22-be két
erdészkolléga alkotásai is bekerültek, nevezetesen Szeverényi Ferencé
és Gõbölös Péteré. Gratulálunk.

Fotó: Szeverényi Ferenc

A harmadik oldal

A

z innoLigum Sopron Erdészeti, Faipari Szakvásár és
Rendezvénysorozat második alkalommal nyílott
meg az új innovációs rendezvénysorozat létrehozását támogató szervezetek munkájaként. Az Országos Erdészeti Egyesület, mint alapító, aktív szerepet vállalt a rendezvénysorozat elindítása és bõvítése érdekében. A gazdasági
válságot, melyet alapvetõen a fogyasztói társadalmi rend hívei és gyakorlói okoztak, a lakosság és a gazdaság is szenvedi a világban és hazánkban is. Egyesületünk programjában
az erdõ és az ember harmóniájának szorgalmazásával arra hívja fel a figyelmet, hogy itt az ideje, hogy a pénzügyi jólét helyett a természetes környezetünk – a föld, az erdõ, a víz
- és hozamaik kerüljenek az emberi gondolkodás középpontjába. Az innoLignum Sopron rendezvénysorozat azt szolgálja, hogy az innováció kiteljesítésével nyisson új utakat, lehetõségeket a tudomány, az oktatás és a gyakorlat számára,
hogy a természet adta lehetõségeket jobban és fenntartható
módon hasznosíthassuk. Az új társadalmi, gazdasági rend
a maga automatizálásra épülõ szemléletével elvette az emberek zömétõl a gondolkodás lehetõségét. Az erdõgazdaságoknál is nagyrészt megszûntek a mûszaki kreativitást megkívánó szervezeti egységek, a gépüzemek, az útépítési egységek, a mûszaki fejlesztés. Ezzel együtt óhatatlanul kivesztek
a „szakik”, akik a hiánygazdaság okozta problémákat saját
szaktudásukkal tudták kiegyenlíteni. Akkor saját fejlesztésekkel is képesek voltak az erdõgazdálkodók egyes igényeiket
megvalósítani, ma pályázatok, támogatások útján megvásárolják az eszközöket és jó, ha van képzett, iskolázott szakember azok mûködtetéséhez. Ilyen körülmények között természetes igényként vetõdött fel és éppen Sopronban, a felsõfokú
erdészeti és faipari képzés központjában, hogy az innovációval kell foglalkozni és ennek teret adni kiállítással, konferenciákkal, szakmai és baráti találkozókkal. Az új erdõtörvényt
elfogadta az Országgyûlés, a végrehajtási rendeletek kidolgozása és elfogadása napirenden van. Egyik fontos rendelet
a kötelezõ erdészeti továbbképzésrõl fog szólni, melynek egyértelmû célja az aktuális tudás, az innováció támogatása. Az
innoLignum Sopron kiemelt témaköre a fa, mint megújuló
alapanyag volt. Az ember õsidõk óta használja a fát, hasonlóan, mint ma is, részben beépíti, részben energetikai célra
hasznosítja. Korunk veszélye az éghajlat változása és ennek
egyik megoldást jelentõ kulcsszereplõje éppen az erdõ és a fa,
melyek a szén-dioxid-háztartást pozitívan befolyásolják. Az
erdõ, a leginkább környezetbarát erõmû, hiszen a nap energiájából, a levegõ szén-dioxid-tartalmából és vízbõl állít elõ
környezetbarát, megújítható alapanyagot, fát. Nem érdemes
tehát a fa felhasználása ellen propagandát kifejteni, mert
más alapanyagok elõállításához sokkal több energiára van
szükség és környezetünkbõl való eltüntetése újabb energiát
igényel, valamint környezetünket is szennyezi.
Ormos Balázs
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