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Az Egyesület zászlajának bevonulása és
a Himnusz elhangzása után a narrátor a
következõ mondattal indította a Köz-
gyûlést:

Az Erdõk Nemzetközi Évében az
Ünnepi Közgyûlés magyar vonatko-
zású évfordulóra, az elsõ magyaror-
szági erdészeti civil szervezet alapí-
tásának 160. évfordulójára emléke-
zik. Erdész elõdeink örökségének
hasznát élvezi a mai társadalom. Õk
rakták le azokat az alapokat, ame-
lyekre a mai kor szakemberei a re-
ményteli jövõt építhetik.

Magyar Cecília, a Hevesi Sándor
Színház mûvésze Reményik Sándor
Férfi-erdõ címû versét szavalta el:

Eltûnt az üde smaragdragyogás, 
A lomb sûrûbb, sötétebb.
Április ment, Május nyomába lépett,
És közeleg a nyár.
Az ifjú erdõ komoly férfi már. 

Összeborult a lomb, 
Mélyzöld kupola lett. 
Visszhangoz töprengõ kérdéseket,
És önmagának harsogva felel.
A vihart addig nem engedi el,
Míg búgó hangon meg nem áldja õt. 

A fák: keményderekú gondolatok,
Az õsi földbõl szívnak õserõt. 
Koronájukat égnek emelik. 
Ha van Isten, ha nincs: 
Mindegy nekik.
Mert nekik úgy kell élni, mintha volna! 
Viharban, csendben rájok lehajolna.
Mert nekik nõni kell –
És nõni – csak az ég felé lehet. 

Eltûnt az ifjú smaragdragyogás, 
Sötétebb lett a lomb.
Amit harsogva mond:
Riadó, érces, telthangú beszéd, 
Meggondolt felelet.
Vagy ünnepélyes, komor hallgatás.
Az erdõ férfi lett. 

A szavalat után a narrátor köszöntöt-
te Vajai Lászlót, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium Erdészeti, Halászati és Vadá-
szati Fõosztályának vezetõjét, Gyutai
Csabát, Zalaegerszeg polgármesterét,
Emilian Trafelát, a Maribori Erdõgaz-
daság vezérigazgatóját, Rosta Gyulát, a

ZALAERDÕ Zrt. vezérigazgatóját, Zam-
bó Pétert, az OEE elnökét, Lomniczi
Gergelyt, az OEE fõtitkárát, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium és a Magyar Fej-
lesztési Bank, az erdészeti szakigazga-
tás, a részvénytársaságok képviselõit és
valamennyi megjelentet. Ezután felkér-
te Zambó Pétert megnyitó elõadásának
megtartására.

Tisztelt Vándorgyûlés, kedves vendé-
geink, tisztelt külföldi és magyar erdé-
szek, házigazdák, hölgyeim és uraim!

Köszöntöm Önöket Zalában, a ma-
gyar erdõk szívében, az Egyesület 142.
vándorgyûlésén! 

Köszöntöm Önöket Zalaegerszegen,
a megye nyolc évszázados múltra
visszatekintõ székhelyén, a virágok
Arany Rózsa díjas fõvárosában! 

Templomi hangulatú erdõségek ha-
zája ez a táj. 

A zalai dombok nem csak az erdõnek
és a vadnak nyújtanak ideális termõhe-
lyet, híres szülöttei már sokszor beírták a
nevüket a Nemzet nagykönyvébe. 

Deák Ferenc, a Haza bölcse – a má-
ig példátlan fellendülést hozó Kiegyezés
atyja – szülõföldjén járunk. 

Számos nagy formátumú hazafi,
mûvész, tudós, politikus és erdész böl-
csõjét ringatta ez a vidék – közülük is
kiemelkedik Nagykanizsa szülötte, a
modern erdõgazdálkodás úttörõje, Kaán
Károly.

Közismert és irigylésre méltó a zalai
emberek népi kultúrája, összefogása és
hagyománytisztelete – ami ránk, erdé-
szekre is erõsen hatott. 

Már az Egyetemen is megtapasztal-
hattam a Zalából érkezett hallgatók egy-
ségét, akik meghatározó szerepet vállal-
tak selmeci örökségünk megtartásában.

Az ünnepek tiszteletérõl is híres e vi-
dék, ahol ismét erdészünnepet ülhetünk.

Az Egyesület általam megélt történe-
tében harmadszor rendezünk vándor-
gyûlést ebben a térségben. 

1963-ban, majd 1998-ban a Dél-za-
lai régió, Nagykanizsa adott helyszínt
az OEE tisztújító közgyûlésének.

A zalai erdészek most Zalaegerszeg
és Lenti környékére invitáltak bennün-
ket ünnepelni.

Jubileumi alkalom ez, Egyesületünk
történetét hónapra pontosan 160 éves
múltra vezethetjük vissza. 

Jogelõdünk, az Ungarischer Forstve-
rein 1851. június 30-án tartotta alaku-
ló közgyûlését Esztergomban. 

1866 decemberében a Magyar Er-
dész Egylet új alapszabályt alkotott. Et-
tõl kezdve, tehát éppen 145 éve a ma-
gyar erdészek civil szervezetének hiva-
talos megnevezése: Országos Erdészeti
Egyesület.

Sokak által irigyelt, nagy ívû törté-
nelmünk az elõdökhöz méltó cselekede-
teket vár el tõlünk.

Ünnepi vándorgyûlés ez azért is,
mert 2011-ben az Erdõk Nemzetközi
évét köszönthetjük.

Úgy érzem, most jókor és jó helyen
vagyunk! Újabb maradandó értékekkel
lettünk gazdagabbak itt. 

Elismerésemet fejezem ki a házigaz-
dáknak, mindannyiunk nevében kö-
szönöm a színvonalas szervezõ mun-
kájukat és Zalaegerszeg városának
vendégszeretetét!

A kitüntetetteknek tisztelettel gratu-
lálok!  

Alig több mint egy éve, Pécsen álltam
elõször elnöki minõségemben Önök
elõtt.

Az Egyesület akkor leköszönõ testüle-
tei folytatásra méltó örökséget, feladato-
kat adtak át nekünk a Mecsek lábainál,
emlékezetes vándorgyûlésünkön. 

Megállapítottuk, hogy a következõ cik-
lus komoly kihívások és lehetõségek idõ-
szaka lesz, és az erdészek összetartását

Ünnepi Közgyûlés a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színházban
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csak egyértelmû elvekkel, közös célokkal,
szilárd öntudattal õrizhetjük meg.

Cselekedeteink egyik alapelveként a
„Különbnek lenni!” jelszót rögzítettük –
azért, hogy patinás Egyesületünk na-
gyobb hatású szervezetté váljon. 

Tagságunk és leendõ tagjaink érde-
keit képviselve fogalmaztunk meg egy
másik fõ célt, az elnökség, a helyi cso-
portok, szakosztályok kiemelt feladatát:

„Legyen jó dolog az Egyesület tagjá-
nak lenni!”

Elõirányoztuk szakmánk rangjá-
nak, az erdészek elismertségének, a
tagság presztízsének megerõsítését. 

Elengedhetetlennek tartjuk a mûkö-
dési hatékonyságunk javítását, kom-
munikációnk és érdekérvényesítõ ké-
pességünk fejlesztését. 

Eseményekben, változásokban gaz-
dag esztendõt tudhatunk magunk mö-
gött.

Természeti környezetünk évszáza-
dos csapadékrekordot hozott, 2010 az
erdõkárok éve lett. 

Az eddig észlelt legnagyobb területet,
mintegy 32 ezer hektárt sújtottak szél-
károk, valamint 3 ezer hektárt és az er-
dészeti infrastruktúra nagy részét érin-
tettek vízkárok. A kárfelszámolásban is
leginkább önmagunkra, gazdálkodá-
sunk teljesítményére, az erdészek össze-
fogására számíthattunk.

Jogszabályi környezetünk változása,
az Erdõtörvény szellemisége, túladmi-
nisztrált végrehajtási gyakorlata ko-
moly vitákat indított. A kapcsolódó
szakmai mûhelymunkában továbbra is
részt kívánunk venni.

Célunk, hogy a 2012-ben várható
erdõtörvény-módosításra az Egyesület
idõben felkészüljön - ezért a régióképvi-
selõk bevonásával, az egyesületi állás-

pontot kialakító munkacsoportot hoz-
tunk létre. Az egyéb jogszabályok téma-
körei közül kiemelten kezeljük a köz-
foglalkoztatás, az energiapolitika, a
CO2-kvóta felhasználás, az illegális
hulladéklerakás és a szakmai kamarák
kérdéseit. Együttmûködünk a MEGOSZ-
szal és FAGOSZ-szal. Feladatom az ér-
dekeinket az Országos Erdõ Tanácsban
is képviselni. Egyenrangú és konstruk-
tív együttmûködést szeretnénk folytatni
a természetvédelem és a természetjárás
szakmai szervezeteivel.

A kormányváltás változásokat ho-
zott az államigazgatásban és az állam-
erdészet szervezeti kapcsolataiban.

Bízunk abban, teszünk azért, hogy
növelni tudjuk érdekérvényesítõ képes-
ségünket a megújuló agráriumon be-
lül. Ennek egyik eszközeként igyek-
szünk az erdõ és az erdészet ügyét
hangsúlyosabban megjeleníteni a
Nemzeti Vidékstratégiában.

Az Erdõk Hetét hét év után ismét
Nyílt Nappal nyithattuk meg a Parla-
mentben. Rendezvényünkön Schmitt
Pál köztársasági elnök javasolta, hogy
az erdõ fogalma kerüljön be Magyaror-
szág Alaptörvényébe.

Tisztelet és köszönet illeti mindazo-
kat, akik szerepet játszottak e nagysze-
rû gondolat sikerre vitelében!  

Ígéretet kaptunk, hogy az erdészet
arányosan részesedhet az agrártámo-
gatásokból, valamint felkértek bennün-
ket egy szakmastratégiai koncepció
megalkotására. Ez a javaslat hamaro-
san elkészül. 

Az elmúlt esztendõ kikényszerítette
az Egyesület szervezeti megújításának, a
gazdálkodásunk szigorításának felgyor-
sítását. 

A Nemzeti Földalaptól tervezhetõ be-

vételek elmaradása, irodai elhelyezé-
sünk átmeneti bizonytalansága, a fõtit-
kári feladatok átszervezése, a kommu-
nikáció korszerûsítésének igénye új
stratégiát sürgetett.

A 2010. évi mérlegünk tiszta lapot
teremtett a költségvetésben, minden
nyitott követelést rendezett. Törekvé-
sünk, hogy az Egyesület vagyonelemei a
könyveinkben is jelenjenek meg. A mér-
legbe vagyoni értékû jogként bekerült
az Erdészeti Lapok digitális archívuma.

Ebben az évben megvizsgáljuk, hogy
az Egyesület vagyonában miként jele-
níthetõ meg az Erdészeti Lapok kiadói
tulajdonjoga és a Wagner Károly Erdé-
szeti Szakkönyvtár. Idei pénzügyi ter-
vünk költségtakarékos, stabil, megvaló-
sítása nem vezet a tartalékok felélésé-
hez.  A kiesõ bevételek pótlásában jelen-
tõs szerepe van a pártoló tagok és cégek
megemelt támogatásának, amit ezúton
is köszönünk. Keressük a hozzáférhetõ
külsõ forrásokat – eddig 4,5 millió forint
értékû pályázatot adtunk be a Nemzeti
Civil Alapprogram felé. További lehetõ-
ségeket látunk hirdetési bevételeink nö-
velésére.

Célunk, hogy alapítványaink és az
Egyesület még több forrást szerezzenek
az adók 1%-ából. A tagdíjak esetleges
változtatását a tervezett tagrevízióval
összekapcsolva fogjuk megfontolni.

Jelentõs személyi változások történ-
tek az Egyesület szervezetében. Saját
kérésére nyugállományba vonult Or-
mos Balázs fõtitkár és Vincze Lászlóné
pénzügyi fõelõadó. Áldozatos munká-

jukat mindannyiunk nevében, ebbõl
az alkalomból is megköszönöm!

2011. június 1-tõl az OEE új fõtitká-
ra Lomniczi Gergely, a Pilisi Parkerdõ
Zrt. volt kommunikációs vezetõje.

Az OEE titkársága és az Erdészeti La-
pok szerkesztõsége két évtized után ki-
költözött a MTESZ Fõ utcai székházából.
2011. május elsejétõl mindkettõ a Buda-
keszi út 91. szám alatti Erdészeti Infor-
mációs Központban, a Wagner Károly
Erdészeti Szakkönyvtár mellett mûködik
tovább. Határozott törekvésünk, hogy
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központunk e közös fedél alatt legyen az
egyesületi élet stabil színtere! Ezt a törek-
vésünket indítottuk el a Riedl Gyula em-
lékév sikeres meghirdetésével.

Az Egyesület szabályzat-rendszeré-
nek megújítása, harmonizálása elkez-
dõdött. Többek között módosul a Vá-
lasztási Szabályzat, a Kitüntetések Sza-
bályzata, az SZMSZ.  Új szabályokat is
kell alkotni, ilyen lesz például a Kom-
munikációs Szabályzat.

Kiemelt célunk a helyi csoportok és
szakosztályok mûködésének támogatása.
Ennek idei lépéseként a Titkárság az
irodai mûködést és a rendezvényeken
való egyesületi megjelenést segítõ, egy-
séges arculatú eszközöket fog a szerve-
zeteinknek eljuttatni.

Folytatjuk a Tagsági Okiratok ünne-
pélyes átadását.

Az egyesületi élet élénkítésében ki-
emelt szerepet szánunk az ifjúsági cso-
portoknak. Segíteni fogjuk a Hallgatói
Helyi Csoport mûködését és a Selmeci
Társaság jogi személlyé alakítását, va-
lamint a fiatal szerzõk publikálási le-
hetõségeit az Erdészeti Lapokban.

Aktivitásunkat élénkítjük a határokon
túli régiókban is. Felkaroljuk az Erdélyi
Helyi Csoportot és vizsgáljuk egy felvidéki
helyi csoport megszervezésének lehetõsé-
gét. Fontosnak tartjuk a vezetés és a tag-
ság kapcsolatának erõsítését. Ápolni fog-
juk a régiós értekezletekkel együtt tartott
elnökségi ülések hagyományát.

Egyesületünk szektorsemlegesen mû-
ködik, az állami és magánerdõt együt-
tesen képviseli. Fontos érdekvédelmi fel-
adatunk az erdészeti munkahelyek
megõrzése.  Részt kívánunk venni az
ágazati bértábla kialakításában.

Fontos célunk a faalapú iparágak és
a faenergetika érdekképviselete. Egye-
bek mellett közremûködünk a soproni
Megújuló Energia Központ kialakításá-
ban. Aktivitásunkat növelni kívánjuk
az oktatás, a képzés és a környezeti ne-
velés területén.

Határozottan kiállunk a magyar er-
dõmérnök-képzés soproni kizárólagos-
sága mellett.

Az erdészeti erdei iskolahálózat segí-
tése az OEE közismert erõssége; az Er-
dõmérnöki Karon az együttmûködé-
sünkkel került sor az erdõpedagógia
oktatásának bevezetésére.

A tagság naprakész informálását
fontos feladatunknak tekintjük. Az
OEE honlapjának fejlesztését, tartalmá-
nak bõvítését, frissítését tervezzük.

A NYÍRERDÕ Zrt. által készített saj-
tófigyelõ anyagot heti rendszerességgel
megküldjük minden tisztségviselõnek.

Lezártuk a Wagner emlékévet.  Az
ünnepi aktus méltó kereteket kapott má-
jus 12-én, az Ungvár melletti Neviczkei
vár tövében, a Szabolcs-Szatmár-Beregi
Helyi Csoport és a NYÍRERDÕ Zrt. által
rendezett emléktábla-avatással.  Köszö-
net mindazoknak, akik e nagyszerû és
felemelõ aktusra alkalmat teremtettek!

Köztudott, hogy Wagner Károlynak
emlékkövet kívánunk állítani a Selmeci
Akadémia botanikus kertjének egykor
róla elnevezett ligetében is. Maga a kõ
már tavaly, Mindenszentek ünnepére
elkészült Balassagyarmaton, de sajnos
a mai napig nem sikerült megszerezni
a felállításához szükséges engedélyeket. 

Szomorú valóság, hogy a magyar
nyelvû erdészeti szaknyelv atyja ennyi-
re „nemkívánatos személy” napjaink
Szlovákiájában, de a törekvésünket ter-
mészetesen nem adjuk fel! 

2011 elsõ félévében Magyarország
az EU soros elnöke.  Megkíséreltünk
hangot adni az erdõk szerepének a klí-
maváltozás hatásainak mérséklésében. 

További támogatásokat kell szerez-
nünk az erdõterület gyarapítása, az er-
dei biomassza, mint megújuló energia-
forrás elismertetése és a faalapú ipará-
gak fejlesztése érdekében.

Közönségkapcsolataink hatékonysá-
gát is segítheti az ENSZ kezdeményezte
Erdõk Nemzetközi Évére irányuló figye-
lem. Fontosabb rendezvényeinket az

Erdõk Évének szellemiségében, azt
hangsúlyozva tartjuk meg. Az alkalom-
ra az Erdészeti Lapok a Világ, Európa
és hazánk erdeit bemutató különszám
kiadására készül.

Megfogalmaztuk és közzétettük az
Egyesület erre az alkalomra szánt üze-
neteit, úgymint: „Az erdõgazdálkodás
maga a vidékfejlesztés” „Az erdõ, a fa
nemzeti vagyon” „Használj tiszta for-
rásból származó, hazai faanyagot!”
„Óvd az erdõt, vidd haza a szemetedet!”

Mindenki számára nyilvánvalóvá
kívánjuk tenni, hogy az OEE felelõs
szakemberekbõl álló, haladó szellemi-
ségû civil szervezet. Ugyanezt kell meg-
mutatnunk a nemzetközi kapcsolata-
ink ápolása során is.

Egyesületünk következõ esztendeje
ismét jelentõs évforduló lesz, amire már
most készülnünk kell. 2012-ben ünne-
pelhetjük patinás folyóiratunk, az Er-
dészeti Lapok megjelenésének másfél
évszázados jubileumát!

Õszintén kívánom, hogy addig is az
erdészekhez méltó jó hangulatban, az
elõdeinket idézõ bizakodással, egysé-
günket, tettrekészségünket megmutatva
tekinthessünk a jövõ felé. 

Az Országos Erdészeti Egyesület ne-
vében még egyszer köszönöm Házigaz-
dáink vendégszeretetét, mindannyi-
unknak eredményes munkát, sok sikert
és jó egészséget kívánok! 

Tisztelt Vándorgyûlés! Hölgyeim és Uraim!

Az Országos Erdészeti Egyesület igencsak patinás szervezet, hiszen az idei
vándorgyûlésük immáron a 142. a sorban. Ám a tekintélyes kornál is ékeseb-
ben bizonyítja tevékenységük fontosságát az a változatos program, amely a
tölgygazdálkodástól az erdõborításon át az erdei kisvasutak és emlékhelyek
ügyéig terjed, s az idei tanácskozást jellemzi.

Az erdõk sorsa társadalmi, nemzetgazdasági, életmódbeli és közjóléti kérdés.
Magyarország mintegy 20%-át borítják erdõk. Állapotuk, jövõjük ezzel ará-

nyosan nagy jelentõséggel bír életminõségünk szempontjából. Az erdõ távlatos
gondolkodásra kényszeríti az embert: itt minden döntésnek hosszú árnyéka
van. Minden elvesztegetett idõ, elodázott tennivaló csak évtizedekben mérhetõ
kárt okoz, s minden eredményt türelmes, de sosem tétlen várakozás elõz meg.
Az erdõ gyorsan képes pusztulni, és csak lassan újjáledni, növekedni. Nagy
szükségünk van hát azokra a szakemberekre, akik ismerik a természetét, jó
gazdaként kísérni tudják fejlõdéset, változásait, akik felelõsséggel es becsülettel
használják erõforrásait.

Az Országos Erdészeti Egyesület ténykedése a magyarországi erdõgazdálko-
dásban felbecsülhetetlen. Hiszen a hivatástudatból eredõ lelkesedéssel egészíti
ki a precíz szakmai munkát, összehangolja a közösségi és magántulajdonosok
érdekeit a tudományos és gazdasági elvárásokkal, a fenntartható fejlõdés kike-
rülhetetlen, Magyarország új Alaptörvényében is rögzített szempontjával.

Bár személyesen sajnos nem lehetek jelen, õszintén bízom benne, hogy mos-
tani, zalaegerszegi találkozásuk a korábbiakhoz hasonlóan számos területen
hoz hasznos és eredményes tanácskozásokat!

Budapest, 2011. június 15.   

Dr. Schmitt Pál



216 Erdészeti Lapok CXLVI. évf. 7-8. szám (2011. július-augusztus)

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes és Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter üdvözlõ levelét Lomniczi
Gergely fõtitkár olvasta fel.

„Tisztelt Elnök Úr!
Köszönöm megtisztelõ meghívását

az Országos Erdészeti Egyesület immár
142. alkalommal megrendezett Ván-
dorgyûlésére. Hivatalos kormányzati
teendõim sajnos nem teszik lehetõvé,
hogy személyesen Önökkel tarthassak a
zalai erdõkbe szervezett programjukon.

Kérem, engedje meg, hogy Magyar-
ország Kormánya nevében, ezúton kö-
szöntsem Önöket, a nemzeti vagyon je-
lentõs részéért felelõs erdész honfitár-
saimat, külön a zalai erdészeket, min-
den külföldi és hazai vendéget!

Hazánk termõterületének negyedét
elfoglaló erdõk közcélú és gazdasági je-
lentõsége egymással párhuzamosan
növekszik. Tudom, hogy erdeink fenn-
tartása, gondozása Önöknél jó kezek-
ben van. Az Országos Erdészeti Egyesü-
let hazánkban a legnagyobb szakmai
szervezet, mely az erdõk ügyében érin-
tett valamennyi szakterületet felelõsen
és hitelesen képviseli. A Kárpát-meden-
ce erdészei a történelem során mind-
annyiszor kiállták szakmájuk próbaté-
teleit, kiválóan megfelelnek az Európai
Unió legújabb kihívásainak is.

Kormányunk követi azt a hagyo-
mányt, melyet többek között a Kiegye-
zést követõen, Széll Kálmán pénzügy-
miniszter felügyelete alatt – Wagner
Károly nevéhez kötõdõ – 1879. évi er-
dõtörvény teremtett. Az állami és a ma-
gánerdõt együtt erõsítjük, az erdõ ezzel
még inkább közüggyé, és mindannyi-
unk szívügyévé válik.

Magyarország sikeréhez nélkülözhe-
tetlen a minél több, eredményesen mû-
ködõ családi vállalkozás. Az erdõgaz-
dálkodók emberléptékû cégeket foglal-

koztatnak a kiterjedt közmunka révén,
azokon a vidékeken segítik a visszaju-
tást a munka világába, ahol arra a leg-
nagyobb a szükség.

Törekvéseinket nagyban támogatja
az erdészek megtapasztalt együttmûkö-
dése a programok megfogalmazásá-
ban, a feladatok végrehajtásában.

Együttmûködésünk látványos és ma-
gához méltó keretet kapott tavaly október
8-án, a Parlamentben rendezett Erdésze-
ti Nyílt Napon. Ekkor hangzott el Schmitt
Pál köztársasági elnök úr történelmi je-
lentõségû javaslata arról, hogy az erdõ
fogalma kerüljön be Magyarország nem-
zeti identitást erõsítõ Alaptörvényébe.
Mindannyiunk számára nagy öröm,
hogy mindez kitartó elõkészítõ munka
után, április 18-án megvalósulhatott!

Itt sikerült rögzíteni a kormányzat és
az összetartozását bemutató erdész-
szakma legfontosabb közös céljait. Ez
alkalommal kérhettem fel Önt, hogy az
erdészet problémáit összefüggéseiben
ismerõ szakemberek segítségével megfo-
galmazott, az erdõkre vonatkozó meg-
látásaival az Országos Erdészeti Egye-
sület segítse a Kormány munkáját.
Örömmel értesültem arról, hogy javas-
lataik hamarosan elkészülnek.

Felemelõ megtapasztalni, hogy a ha-
zánk természeti erõforrásaiért felelõssé-
get érzõ jelentõsebb civil szervezetek –
kiemelten az erdészek és a vadászok –,
ha szükséges, képesek összefogni, egy-
mást erõsíteni. Kérem, tegyenek így a
jövõben is!

Együttmûködésünk a közönségkap-
csolatok, a turisztika és a kultúra terüle-
tén is fejleszthetõ. Ennek keretében, érté-
kes tartalommal megtölthetõ lehetõséget,
kiállítási teret adunk az erdészet számá-
ra, a hatvani Grassalkovich-kastélyban
végre méltó otthonra találó Országos
Magyar Vadászati Múzeumban.

Ugyanakkor el kell gondolkodnunk
azon, hogy vajon az erdészhivatás és az
erdõ megkapta-e a politikától azt az elis-
merést, melyet társadalmunk szolgála-
tával kiérdemelt. Azon leszek, hogy ezek
a lépéseink az erdészeket mind közelebb
hozzák a méltó megbecsültséghez!

Meggyõzõdésem, hogy együtt mun-
kálkodásunk közmegelégedéssel fogja
szolgálni a magyar erdõk és a társada-
lom együttes érdekeit. Kérem, õrizzék
meg az összetartozás és az összefogás
mindannyiunk számára példaértékû
hagyományait!

A zalai erdészek büszkeségeinek, a
vidék kultúrájának megismeréséhez tar-
talmas szakmai programokat, ünnepsé-
gükhöz méltó kereteket, a baráti összejö-
vetelükhöz jó hangulatot kívánok!

Budapest, 2011. június 15.
Üdvözlettel:

Dr. Semjén Zsolt”

„Tisztelettel köszöntöm az Országos
Erdészeti Egyesület 142. Vándorgyûlé-
sének minden résztvevõjét!

Engedjék meg, hogy ezúton gratulál-
jak Önöknek az Egyesület fennállásá-
nak 160. évfordulója alkalmából. A
csillagok szerencsés állásának köszön-
hetjük, hogy a jeles évforduló egybeesik
az ENSZ által meghirdetett Erdõk Nem-
zetközi Évével. Így megsokszorozhatjuk
erõinket; összehangolhatjuk terveinket,
célkitûzéseinket a földkerekség más
nemzeteivel is.

Amelyik egyesületnek öt-hat ember-
öltõnyi múltja van, az már joggal bíz-
hat a holnapban, és arra bárki nyu-
godtan rábízhatja a jövõjét. Nem túlzás
ezt mondanom, mert a fák sorsa és az
ember sorsa elválaszthatatlan egymás-
tól. Az erdõ a Föld tüdeje. Ha ezt figyel-
men kívül hagyjuk, az olyan, mintha a
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lélegzetvételrõl mondanánk le. Ennek
az alapigazságnak az egyik legszebb
megfogalmazása a Nobel-díjas Szent-
Györgyi Alberttõl származik: „A termé-
szet nem épít külön elveket egy fának,
egy bokornak, egy virágnak, egy em-
bernek. Minden egy nagy, közös alap-
elvre épül.”

Bolygónk felszínének egyharmadát
erdõk borítják. De a természet kizsák-
mányolása miatt évente több millió hek-
tárral csökken az erdõs területek mérete.

„Ha dús sarjban nincs ifjulása:
Elvész az erdõ, bárki lássa.” – írja

Tompa Mihály Pusztuló erdõ címû ver-
sében. Kongatnunk kell a vészharango-
kat, ahogy az ENSZ is tette azzal, hogy a
Biológiai sokféleség Nemzetközi Éve
után 2011-et az Erdõk Nemzetközi Évé-
vé nyilvánította. De emellett nemzeti
programjaink megalkotásában is meg-
különböztetett figyelmet kell szentelnünk
Magyarország erdeinek védelmére, az
erdõsült területek növelésére. A természe-
ti erõforrások és köztük nevesítetten az
erdõk védelme bekerült az új Alkot-
mányba. Emellett Nemzeti Vidékstraté-
giánk is célul tûzte ki: gyorsítjuk az er-
dõtelepítések ütemét, hogy az erdõ által
borított területek nagysága 20-ról 27
százalékra nõjön hazánkban. Így to-
vább növelhetjük a foglalkoztatottságot
is azokban a térségekben, ahol óriási
gondot jelent a munkanélküliség.

Magyarországon eddig még nem volt
példa arra, hogy nemcsak az állami tu-
lajdonú, hanem a magánerdõk is részt
vehetnek a közmunka programban. In-
tézkedéseink hozzájárulnak ahhoz,
hogy a fenntartható erdõgazdálkodás-
sal mérsékeljük a klímaváltozást elõidé-
zõ folyamatokat, egyúttal munkát ad-
junk azoknak az embereknek, akiket
eddig a mély szegénység fenyegetett.

Köszönöm mindannyiuknak, hogy
hosszú évek, évtizedek kitartó munká-
jával hozzájárultak ahhoz, hogy Ma-
gyarország területének húsz százalékát
ma erdõk borítják. Ez biztos alapot ad
ahhoz, hogy tovább növeljük az erdõ-
sült területek nagyságát.

Gratulálok mindazoknak, akik a
magyar erdõkért és az erdészszakmáért
végzett kiemelkedõ teljesítményükért,
továbbá az egyesületben végzett mun-
kájuk elismeréseként kitüntetésben ré-
szesülnek. Sikereik buzdítsák a fiatalo-
kat is kimagasló szakmai teljesítmény-
re!

Budapest, 2011. június 9.

Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter”

Gyutai Csaba polgármester ismé-
telten örömét fejezte ki, hogy városa
helyet adhatott a magyar erdészek
éves nagy rendezvényének, és az el-
következendõkben is eredményes
munkát kívánt és elõre gratulált a ki-
tüntetetteknek. 

Ezután Emilian Trafela, a Maribori
Erdõgazdaság vezérigazgatója, Vlado
Bratkoviè tolmácsolásában köszöntötte

a Közgyûlés résztvevõit. Hangsúlyos
beszédében nyomatékosan kiemelte a
szlovén és a magyar erdészek szoros
szakmai kapcsolatát. Sikeres munkát kí-
vánt a Közgyûlésnek.

Rosta Gyula vezérigazgató ezúttal is
rövid, lényegre törõ hozzászólásában
köszönetet mondott a szervezésben
résztvevõ munkatársainak.

„Tisztelt ünnepi Közgyûlés, kedves
vendégek!

A zalai erdésztársadalom és egyben
Zala megye képviseletében köszöntöm
Önöket, az Országos Erdészeti Egyesület

142. Vándorgyûlésének résztvevõit, a
küldötteket és a külföldi társegyesületek
képviselõit.

Nemes erdészhagyományaink meg-
határozó része az évenként tartott ván-
dorgyûlés, melynek házigazdája az
idén a ZALAERDÕ Zrt. volt. Zala megye
erdõgazdálkodása a természetföldrajzi
viszonyaink miatt mindig is jelentõs
súlyt képviselt a megye gazdálkodásá-
ban, és ez így van napjainkban is. A
zalai erdészek mindig is törekedtek az
országos viszonylatban kiemelkedõ ér-
tékû erdõk fenntartására, gyarapításá-
ra. Munkájuk eredménye a változatos,
természetközeli erdõtársulások létrejöt-
te, fenntartása a jelentõs erdõterület-nö-
velés mellett. Ennek gyakorlati megvaló-
sulásáról, a tegnapi terepi szakmai be-
mutatás során – reményeink szerint –
minden résztvevõ meggyõzõdhetett.

Az OEE vándorgyûléseinek sorában
eddig két zalai rendezvény volt, 1960-ban
és 1998-ban, mindkettõ Nagykanizsán.

Most új helyszínen, a megye székhe-
lyén, Zalaegerszegen láttuk vendégül a
magyar erdésztársadalom képviselõit.

A helyszínválasztás sikeres volt, a
Zalaegerszeg környéki programjaink is
jól reprezentálták a megye erdõgazdál-
kodását.

A szakmai programokat nem értéke-
lem, azt megteszik a résztvevõk, azon-
ban itt és most megköszönöm Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Városnak, hogy méltó
helyszínt adott rendezvényünknek. A
szakmai programok kidolgozásában
résztvevõ Zalaegerszegi Helyi Csoport és
a ZALAERDÕ Zrt. szakembergárdájá-
nak munkáját megköszönöm.

Külön köszöntöm és bemutatom a
vándorgyûlés szervezésében résztvevõ
kollégáimat:

– Kovács Ferenc termelési igazgató,
vezérigazgató-helyettest, fõszervezõt,

– Horváth Ferenc gazdasági igazga-
tó, vezérigazgató-helyettest,

– Bodor György erdõgazdálkodási
osztályvezetõ-fõmérnököt, a szakmai
programok fõszervezõjét,

– Dr. Nádor László igazgatási és sze-
mélyügyi osztályvezetõt és

– Tihanyi Gyula személyügyi vezetõt,
a rendezvény logisztikai szervezõit,

– Varga Attila informatikai és kont-
rolling osztályvezetõt, a rendezvény in-
formatikai hátterének biztosítóját,

Nagy László erdészetigazgatót, aki a
Zalaegerszegi Erdészet részérõl a gya-
korlati kivitelezést koordinálta.

Még egyszer köszöntöm az ünnepi
közgyûlés résztvevõit, a közgyûlésnek
további jó munkát kívánok!
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Ezután – immár hagyomány szerint –
Lomniczi Gergely fõtitkár a klopacska
hangjával kísérve felolvasta az elmúlt
év vándorgyûlése óta elhunyt tagtársa-
ink névsorát.

Ágh Miklós, Antal György erdész-
technikus, Balogh József erdõmérnök,
Balsay Antal erdõmérnök, Bata István
erdésztechnikus, Beély Miklós erdõmér-
nök, Bene József erdõmérnök, Bognár
Ignácz erdésztechnikus, Chikon Antal
erdész, Czene Barnabás erdõmérnök,
id. Csordás Nándor erdésztechnikus,
Doros István erdésztechnikus, Fábián
István erdésztechnikus, Fekete Ferenc
erdész, Gyöngyösi Sándor erdésztech-
nikus, Halász László erdésztechnikus,
Hirka János erdõmérnök, Hlavács Pál
erdésztechnikus, dr. Horváth Gyula er-
dõmérnök, Jósvai Pál erdõmérnök,
Kardos Sándor erdésztechnikus, Ko-
tány György erdõmérnök, Kozma-Kur-
di Lajos erdõmérnök, Lécz Pál erdész-
technikus, Mersich Endre erdõmérnök,
Németh Ferenc erdésztechnikus Bedõ
Albert Emlékéremmel kitüntetett, Nyers
István erdésztechnikus, Papp József er-
désztechnikus, Páldy Géza erdõmér-
nök, Pipás Gyula erdésztechnikus, Pri-
musz József erdésztechnikus, dr. Rada
Antal erdõmérnök, id. Raffael István
erdésztechnikus, Regõs István erdõmér-
nök, Rendes Béláné erdésztechnikus,
Steiner László erdõmérnök, id. Szabó
Ferenc erdész, Szalai Attila erdõmér-
nök, Szalai László erdésztechnikus,
Szegõ Lajos erdõmérnök, Szircsák Fe-
renc erdõmérnök, Prof. dr. HC Szod-
fridt István erdõmérnök, Bedõ Albert
Emlékéremmel kitüntetett, az OEE Tisz-
teletbeli Tagja, Szûcs Dezsõ erdésztech-
nikus, kertészmérnök, Tomity István er-
désztechnikus, Tóth László erdésztech-
nikus, Török László erdõmérnök Bedõ
Albert Emlékéremmel kitüntetett, Ud-
vardi Zoltán erdõmérnök, Varga Lász-
ló erdõmérnök, Végh Sándor erdész-
technikus, Weibl Elemér erdõmérnök

Szünet után került sor a kitüntetések
átadására

Kosztka Miklós, a Díjbizottság elnö-
ke ismertette a Bizottság munkáját és a
végsõ sorrend kialakulásának körülmé-
nyeit. Sajnálatát fejezte ki, hogy a sza-
bályzat szerint nem adhatták ki mind a

három Decrett-emlékérmet, tekintettel
arra, hogy a küldöttgyûlésen többször
is szavazategyenlõség alakult ki. 

A narrátor ezután Felkérte Zambó
Péter elnököt és Szabó Vendel techni-
kus-alelnököt, valamint Kosztka Miklóst
a kitüntetések átadására.

A kitüntettek nevében Baráth Lász-
ló, Kupás-Deák Zoltán és Balogh Lajos
mondott köszönetet.

ELISMERÕ OKLEVÉL
kitüntetését kapja 2011. évben:

Almási István erdõmérnök, a
Kecskeméti Helyi Csoport vezetõségi
tagja, bugaci erdõmûvelési mûszaki ve-

zetõ, az ottani szakmai örökség elköte-
lezett továbbvivõje.

Bicsák József erdésztechnikus, a
Zalaegerszegi Helyi Csoport tagja, zala-
lövõi nyugdíjas kerületvezetõ erdész, a
megbízhatóság mintaképe, önzetlen és
segítõkész kolléga.

Bobkó János erdõmérnök, a Sá-
rospataki Helyi Csoport tagja, erdõfelü-
gyeleti osztályvezetõ, a zempléni erdõk
kezelésének és az erdõfeltárásnak elkö-
telezett szakembere.

Dudás László Péter erdõmérnök,
a Budapesti ÁESZ Helyi Csoport titkára,
az erdõrendezési szakterület központi
informatikai felelõse, az ágazati munka-
vállalói érdekvédelem  országos veze-
tõje.

Feketéné Pechtol Éva erdõmér-
nök, a Gyõri Eg. Helyi Csoport aktív
vezetõségi tagja, a közösségi fakereske-
delem elismert szakembere és a szak-
mai külkapcsolatok nélkülözhetetlen
tolmácsa.

Frantz Árpád erdésztechnikus, a
Kaszói Helyi Csoport tagja és rendezvé-
nyeinek szervezõje, kaszói fõerdész,
elismert erdõgazdálkodási és vadászati
szakember, jelentõs közmunkaprogra-
mok szervezõje.

Hornyánszky Antal erdõmérnök,
nyugdíjas erdészeti fõtanácsos, a Mis-
kolci Helyi Csoport aktív tagja, az erdõ-
rendezési szakterület kiváló szakembe-
re és az erdészhagyományok ápolója.

Kemendy Géza erdésztechnikus, a
Pápai Helyi Csoport tagja, lelkiismeretes
kerületvezetõ erdész és a kerületében le-
võ Erdei Iskola lelkes vezetõje, termé-
szeti és kulturális értékek megõrzõje.

Kovács Jenõ erdésztechnikus,
magánerdõ-gazdálkodó és szakirányító,
a kisalföldi cseri talajokon folyó erdõ-
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gazdálkodás szakavatott ismerõje és kö-
zösségi szakembere.

Lázár Andrea közgazdász, a Bara-
nya Megyei Helyi Csoport tagja, a Mecse-
ki Erdészeti Zrt. kommunikációs vezetõ-
je, színvonalas rendezvényeinek szerve-
zõje és a médiakapcsolatok felelõse.

Mihályi Ferenc erdésztechnikus,
nagykunsági kerületvezetõ erdész, a
Tápió menti homoktalajokon folyó er-
dõgazdálkodás gyakorlati szakembere,
fajtakísérletek megvalósítója.

Nagy Csaba erdõmérnök – tanár,
az Oktatási Szakosztály tagja, a soproni
szakközépiskola biológiai tantárgyai-
nak meghatározó oktatója, elismert tan-
könyvíró és természetfotós.

Nagy László humánökológus, a
Balassagyarmati Helyi Csoport tagja, er-
dészettörténeti kutatást és ismeretter-
jesztõ tevékenységet végzõ, az egyesü-
leti internetes megjelenést gondozó
szakember.

Nemecz Ferenc újságíró, nyugdí-
jas fõmunkatárs, a Közönségkapcsola-
tok Szakosztály tagja, hosszú ideig a
ZALAERDÕ címû üzemi lap igényes
szerkesztõje és külsõ kapcsolatainak
segítõje.

Petrik János erdõmérnök, a Vi-
segrádi Helyi Csoport tagja, szentendrei
erdészetvezetõ, a pilisi természetes er-
dõkezelés és a folyamatos erdõborítást
biztosító erdõgazdálkodás elkötelezett
szakembere.

Sipos György erdésztechnikus, a
Csongrád Megyei Helyi Csoport tagja,
sikeres növényvédelmi technológiákat
kidolgozó nyugdíjas kerületvezetõ er-
dész, lakóhelye civil szervezeteinek
összekovácsolója.

Vargovics József erdõmérnök, a
Gépesítési Szakosztály tagja, több erdé-
szeti gépesítési újítás megalkotója, a
gyakorlati erdõgazdálkodás nagykani-
zsai szakembere és egyik vezetõje.

Ezt követõen Borovics Attila, az er-
dészeti Tudományos Intézet fõigazga-
tója Wisnovszky Károlynak, az MGSZH
Központ Erdészeti Igazgatóság igazga-
tójának Vadas Jenõ Emlékérmet ado-
mányozott.

Wisnovszky Károly az Állami Erdé-
szeti Szolgálat jogutódainak vezetõje-
ként lelkiismeretes, elkötelezett mun-
kával és hatékony ügyintézéssel nagy-
ban segítette az intézetet a hazai és
nemzetközi erdõvédelmi hálózatban
való részvételben és az eredmények
elérésében. Fõigazgató-helyettesi és fõ-
igazgatói kinevezését követõen sokat
tett a két intézmény közötti harmonikus

együttmûködés kialakulásáért és fenn-
maradásáért. Küzdött azokért a nemzet-
közi pályázatokért, amelyeknek az ER-
TI is társvállalkozója volt és amelyek
eredményeképpen megújulhatott az er-
dészeti monitoring eszközparkja. A beru-
házáshoz tartozó informatikai rendszer
fejlesztése lehetõvé tette a komplexebb
és hatékonyabb, a jelen kor követelmé-
nyeinek megfelelõ munkavégzést. A
most befejezõdõ közös pályázat is lehe-
tõséget teremt az ERTI számára, hogy a
megkezdett ökológiai monitoring vizs-
gálatok anyagi háttere idõlegesen bizto-
sítva legyen.

Végezetül Rosta Gyula vezérigazgató
a ZALAERDÕ Zrt. munkatársai nevében
emlékszalagot kötött az Egyesület ván-
dorzászlajára, majd átadta Zay Adorján-
nak, az ÉSZAKERDÕ Zrt. vezérigazga-
tójának, a 2012 évi 143. Vándorgyûlés
házigazdájának.

A rendezvény az Erdészhimnusz
hangjaival zárult.

Fotó: Greguss László Géza, Kreiner
Roland, Nemes Norbert, Pápai Gá-
bor, Polster Gabriella, Szakács László




