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Az MGSZH Központ Erdészeti Igazgató-
ság új székházának (FVM Kossuth téri
épülete) tanácstermében Zétényi Zol-
tán szakosztályelnök nyitotta meg a
rendezvényt az egész éves munka
összefoglalójával. Az elmúlt év fontos
eseményei között megemlítette a meg-
jelent új erdõtörvényt, amely az erdé-
szeti kommunikációra vonatkozó ren-
delkezést is tartalmaz. Az Erdészeti La-
pok digitalizálása kiemelkedõ munka
volt, nem úgy, mint az ez évi Erdõk He-
te, mely országosan sajtóvisszhang nél-
kül zajlott. Felsorolta a 2009. évben
megjelent kiadványokat.

Lajkó Ákos, az MGSZH elnökhelyet-
tese köszöntõjében megemlítette, hogy
bõvítették a központ sajtóapparátusát,
valamint felhívta a figyelmet arra, hogy
elébe kell mennünk az eseményeknek.

A rendezvényt megtisztelte Mária
Kadleciková, a FAO Európa–Közép-
Ázsia Régió vezetõje, aki utalt arra,
hogy a kudarcoknak is van tanulsága,
melyeket elemezni kell. Felhívta a fi-
gyelmet, hogy a FAO elismeri az erdé-
szek munkáját, és utalt a magyar erdész
szakemberek hatékony mûködésére.
Nemzetközi szinten több, mint tízmillió
zöld munkahely létezik. Javasolt, hogy
használjuk ki jobban azt, hogy Buda-
pesten mûködik a FAO regionális iro-
dája.

Haraszti Gyula, az Erdészeti Lapok
SzB elnöke Pethõ József elnök nevében
köszöntötte a megjelenteket. Szakmai
sikerként könyvelte el az új erdõtör-
vényt, az OEE nagyrendezvényét, a Sel-

mecbányai Vándorgyûlést, a felsõokta-
tás megindulásának 200 éves évfordu-
lójával kapcsolatos eseményeket. Az év
méltó lezárásaként került sor a Wagner
Károly Emlékév megnyitására, melynek
kapcsán nagy elõdünket idézetekkel
méltatta:

„A magyar erdészeti irodalom megal-
kotása, a selmeci erdészeti akadémia
megmagyarítása és sok részben egyesü-
letünknek magyar szellemben történt
szervezkedése” voltak halhatatlan érde-
mei.” (Illés Nándor)

„Úgy gondolta, hogy a világ egyik
legszebb, legplasztikusabb és legidõál-
lóbb nyelvén, magyarul kell – a német
nyelv helyett – a magyar erdészetben is

megszólalni. Fiatal akadémiai tanárként
elõbb az ifjú magyar hallgatókat moz-
gósította, majd az erdészeti terminoló-
gia elkészítésén szorgoskodott, hogy
ennek segítségével megteremtõdjék a
magyar erdészeti szakirodalom alapja,
az Erdészeti Lapok kiadásával pedig ki-
teljesedjék mindezek gyakorlata. Az
egyesületet magyarrá átszervezve – har-
costársaival – kiemelte a magyar erdé-
szetet a birodalmi érdekek hálójából.
Wagner Károly ma is köztünk él, ma is
korszerû. Szellemisége napjainkig tö-
retlenül hat. Az általa elindított magyar
erdészeti szaknyelv parázsló szikrája
egyre erõteljesebb lánggal égve szakla-
punk folyamatos megjelenéséhez, nap-
jainkra a világhálóra való felkerülésé-
hez vezetett. Erdészeti oktatásunk, ku-
tatásunk és gyakorlatunk gazdagodó
szakirodalma szakmánk szellemi erejé-
vé vált.” (Dr. Pethõ József)

Felhívta a figyelmet a jövõ évi ván-
dorgyûlésre, melyet a Mecseki Erdészeti
Zrt. rendez a Pécs Európa Kulturális Fõ-
városa 2010 rendezvény keretein belül.

A kétmilliomodik hektár magyar er-
dõ emlékérmet  ez évben P. Kiss Zsu-

Évzáró sajtótalálkozó

Zétényi Zoltán megnyitó beszámolóját tartja. Az elnökségben balról: Lajkó Ákos, Wis-
novszky Károly, Mária Kadleciková, Nagy Dániel, Haraszti Gyula és Dobó István
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zsa szerkesztõ-riporternek ítélték (lásd
borító 2. oldalt). A részletes méltatást
Kovácsevics Pál szakosztálytitkár is-
mertette.

Dr. Nagy Dániel fõosztályvezetõ fel-
hívta a figyelmet arra, hogy milyen fon-
tos a környezõ országok nyelvének is-
merete, valamint, hogy a társadalom bi-
zonyos fokig eltávolodott az erdõtõl,
ami világviszonylatban is tetten érhetõ
azzal, hogy nemzetközi fórumokon ne-
hezen vagy egyáltalán nem jutnak kö-
zös nevezõre a diplomaták. A megjelent
erdõtörvénnyel kapcsolatban kérte,

hogy amennyiben a szakma részérõl a
végrehajtás során javítani valót észle-
lünk, jelezzük, hogy orvosolhassák. Si-
kerként értékelte, hogy a költségvetés-
be önálló sorként került be a Nemzeti
Erdõprogram. A fenntartható erdõgaz-
dálkodásra 400 millió forint áll rendel-
kezésre, míg a többi alrovat, sajnos for-
rás nélküli.

Wisnovszky Károly, az igazgatóság
vezetõje Advent hangulatára utalva
örömhírként jelentette be, hogy a ható-
ság mûködéséhez adottak a minimális
feltételek. Két kiadványra hívta fel a fi-

gyelmet, az egyik az Erdõvédelmi Mé-
rõ- és Megfigyelõ Rendszer húszéves
mûködését mutatja be, míg a másik a
méhészeknek szól.

A továbbiakban Berecz Béla rádiós
újságíró, Holdampf Gyula erdõmérnök,
végül Dobó István, Erdõk a közjóért
szakosztályelnök szólt a résztvevõkhöz,
aki ismertette, hogy az Erdõk a közjóért
kiadvány átdolgozott változata újra
megjelent. Példányait minden 500 fõnél
nagyobb lélekszámú településre eljut-
tatják.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Húszéves magyar–német erdõpedagógiai
kapcsolat

Rövid fényképes tudósítást küldött Roland Migende (a ké-
pen jobbszélen) a magyar határnyitás jubileumával kap-
csolatban az obereimi erdészeti iskolában rendezett erdé-
szeti ünnepségrõl, melyen magyar meghívottak is részt
vettek, nevezetesen a szolnoki erdei iskolából Mocsáry
Anita (balról a második) és Kupai Márta (középen), vala-
mint a magyar nagykövetség részérõl Midló Tamás általá-
nos konzul (jobbról a második).

„Az erdészeknek itt és másutt is feladata az erdõ funk-
cióiról és az erdõgazdálkodás feladatairól való informálás.
A környezeti képzésben a nyersanyagforrások védelme, a
klímaváltozás és a fenntartható fejlõdés elsõdleges Német-
országban és az egész világon.” – mondta köszöntõjében
Frank-Dietmar Richter.

Az értekezleten szorgalmazták a tanárok és az erdészek
szoros kapcsolatát a jövõben is.

Roland Migende




