Faültetés gyermekeknek
13 megye 70 települése idén tavasszal
több mint 1000 db õshonos facsemetét
fog elültetni a Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság Zrt. mozgalmának keretében. A
„Minden születendõ gyermeknek ültessünk egy fát!” akcióhoz folyamatosan
csatlakoztak a települési önkormányzatok, amelyek egyetértettek az erdõgazdaság azon eszmei elkötelezettségével,
melynek lényege, hogy a felnövõ nemzedék érzelmileg is jobban kötõdjön a
fához, erdõhöz, ezáltal természeti környezetük védelméhez. Fontos célként
jelenik meg az is, hogy a gyermekek
nemzettudata, lokálpatriotizmusuk, szülõhelyük megbecsülése, szeretete erõsödjön. Mindemellett a Gemenci Erdõés Vadgazdaság Zrt. mozgalmával a kedvezõtlen klímaváltozás hatásának mérséklésére is felhívja a figyelmet. Az erdõgazdaság akciója továbbra is nyitott, várja újabb települések jelentkezését.
Fotó: Gemenc Zrt.

Aponymus

A fakadó vén fa fejével
Zsendül a langytól a testem.
Átfagyott ágaim nyújtom,
S hajdan miben széppé lettem,
Rejtem a bõröm, a csúfot.
Mernél a télbe kiállni,
Étlen és põre magadban,
S vénülve lenni kíváncsi,
Rejlik-e tûz a tavaszban?
Élni, ’min állsz, meg a fénybõl,
Szótlan, ha fúlsz, vagy ha tikkadsz,
S tûrve kivárni, hogy eldõl,
Mi ellened, s kiben bízhatsz?!
Frissiben élem az álmom:
Lüktet ezernyi aortám,
Csillan a fény lombon, ágon,
S dal harsan pacsirta torkán.
2011. február 26.

A „zöldek” XXI. országos találkozója
Az idén Baján rendezték meg 2011. március 17-20. között a magyarországi Környezet- és Természetvédõ Szervezetek
XXI. országos találkozóját. A rendezvénynek az Eötvös József Fõiskola adott
otthont. A felvezetõ gazdag terepi programokat követõen a plenáris ülésen dr.
Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára mutatta be
Magyarország új, tízéves vidékstratégiáját. Az ország minden részébõl érkezõ
hallgatóság nagy érdeklõdéssel követte a
teljesen új szemléletû, az élhetõ, munkahelyteremtõ és -megtartó vidéket, az önellátás irányába elmozduló kis- és közepes vállalkozásokat, általában az emberléptékû vidék támogatását megfogalmazó stratégiát. Sajnos a több mint egyórás
elõadás során az erdõ, az erdõk ügye
egyáltalán nem került szóba, még áttételesen sem. Ennek ellenére reméljük, a
társadalmi vitára bocsátott teljes anyagban megfelelõ súllyal szerepel majd ágazatunk. A plenáris ülés további részében
több elõadást hallhattunk a magyar EUelnökség és a természetvédelem kapcsolatáról, valamint a Nemzeti Civil Alap
(NCA) jövõjérõl, a civil szektort érintõ
változásokról. Ez utóbbiak keretében
megtudhattuk, hogy a civil szférára fordítható – már eddig is szûkös – pályázati
keret tovább csökken.
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A másnap zajló szekcióülések közül
természetesen az erdõ szekción vettünk
részt, amit Gyöngyössy Péter (Kerekerdõ Alapítvány) és Deák József (Környezet- és Természetvédõk Csongrád Városi Egyesülete) vezetett le a következõ
témakörökben:
1. Az erdõket érintõ jogalkotás helyzetének áttekintése, civil sikerek értékelése.
2. Az erdészeti jogszabályok felülvizsgálata keretében várható erdõgazdálkodói törekvések értékelése.
3. A természetszerû erdõgazdálkodást elõsegítõ támogatási formák (erdõkörnyezetvédelmi és N2000 támogatások) helyzete.
4. Társadalmi részvétel, civil érdekérvényesítés erdõügyekben, keretek,
jogok, lehetõségek, eredmények.
5. Erdõ és vad, erdõgazdálkodás,
vadgazdálkodás: a természetszerû erdõgazdálkodás legnagyobb akadálya a
túlszaporodott nagyvadállomány.
6. Fatüzelésû hõerõmûvek hatása az
erdõkre mecseki tapasztalatok alapján.
Az egyes pontok elõtt Gyöngyössy Péter adott korrekt, tárgyszerû felvezetést.
Az Erdõtörvénnyel kapcsolatos elsõ két
pontban a kapcsolódó elõadást is õ tartotta meg. A támogatások témakörében Lapos Tamás fõosztályvezetõ-helyettes (VM

Erdészeti, Halászati és Vadászati Fõosztály) szakszerû ismertetõjét hallgathattuk
meg. Gálhidy László, a WWF erdészeti
programvezetõje a védett erdõkben zajló
erdõgazdálkodás, nemzeti parkok, klímaváltozás témakörökben adott tájékoztatást, míg Vincze Csilla a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivõje „A fatüzelésû
hõerõmûvek hatása az erdõkre a mecseki
tapasztalatok alapján” címmel tartott vetítettképes elõadást. Az egyes pontokat követõ beszélgetést és vitát is a konstruktív
hangnem és a problémák megoldására
való törekvés jellemezte. A szekcióülésen
elhangzottak alapján figyelemre méltó állásfoglalás készült, ami elérhetõ az OEE
honlapján, a http://www.oee.hu/pages/template1.aspx?id=1531179 címen található tudósítás végén az „ERDEINK JÖVÕJE” szövegrészre kattintva.
A szekcióülés után rövid egyeztetést
tartottunk a civil természetvédelem és a
magánerdõ-gazdálkodás közösen felvállalható további feladatairól, mint például
a természetvédelmi korlátozások ellentételezésének kérdése, vagy az erdõ Natura 2000 és az Erdõ környezetvédelmi kifizetések jogcímek közös népszerûsítése,
a témában szervezendõ tájékoztatók, oktatások terén való együttmûködés.
dr. Sárvári János
dr. Somogyvári Vilmos

Erdészeti Lapok CXLVI. évf. 4. szám (2011. április)

